
Pořad bohoslužeb od 17. 6. do 24. 6. 2018 
 

Neděle 17. června 

11. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za všechny tatínky 

10.30 DL Za všechny tatínky 

Pondělí 18. června  18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 19. června 

Památka sv. Jana 

Nepomuka Neumanna, bis. 

  

Středa 20. června  
 

  

Čtvrtek 21. června 

Památka sv. Aloise, řehol. 

16.00 HL 

 

Za + manžele Dobešovy 

Pátek 22. června  17.30 DL Na poděkování za dar života, povolání i za všechny 

obdržené milosti 

Sobota 23. června 17.30 HL Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy a Pláškovy  

s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Neděle 24. června 

Slavnost  

Narození sv. Jana Křtitele 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za + rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich 

rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

17.6. Den otců 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

Horní Lhota - ČT, SO po mši svaté; PO, ÚT, ST, PÁ, NE v 18 hodin 

Dolní Lhota -  PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, ČT v 18 hodin 

Sehradice - jako o májových pobožnostech 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za pondělní setkání. Mezi jiným jsme se zamýšleli 

nad směřováním věřících (dětí) k projevům zbožnosti - modlitbě, zpívání, adorace a ke 

svědectví. Závěr: Neměli bychom o všem pořád dokola jenom mluvit, ale máme začít konat. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hod. v DL poslední schůzka ministrantů před prázdninami. 
 

- Od pátku do neděle mají své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Modlit se budou 

vždy přede mší svatou. Program je na plakátku ve vývěsce. 
 

- V neděli slaví 25 let kněžství P. Grzegorz Kotynia. (za P. Baslera jáhen ve Vizovicích) 
 

- V neděli 1.7. bude v Pozlovicích ve 14.30 hod. primice P. Jiřího Šůstka. Na Provodově 

odpolední mše ve 14:30 hod. NEBUDE. 
 

- Ve dnech 11.-15.7. bude v Brně Katolická charismatická konference. Podrobnosti plakát. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo Pastoračního asistenta(ky) 

Centra pro katechezi a na místa Pastoračního asistenta(ky) Diecézního centra pro rodinu. 

Podrobnosti na plakátku. 
 

- V DL se opravuje točna autobusu. Autobusová zastávka je na silnici u kostela. Proto je 

parkování aut u kostela omezené, musí zůstat místo na projetí autobusu. Parkovat se může u 

Lagrisu, u školy. 


