
Pořad bohoslužeb od 24. 6. do 1. 7. 2018  
 

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 

Pondělí 25. června    

 

Úterý 26. června 

15.30 HL Pohřeb pí. Františky Poláchové ze Sehradic 

18.00 SE Za + rodinu Novosadovu, Mandůchovu, Roubalíkovu 
Váňovu, za duše v očistci a ochranu pro * rodiny 

Středa 27. června  

Památka sv. Cyrila 

Alexandrijského, biskupa 

  

Čtvrtek 28. června 

Památka sv. Ireneje, bisk. 

17.30 HL 

 

 Za děti a mládež, na poděkování za školní rok  

 s prosbou za pěkné prázdniny 

Pátek 29. června  

Slavnost sv. Petra  

a Pavla, apoštolů 

16.00 HL Za + Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL Za dar zdraví a požehnání pro rodiče a děti 

Sobota 30. června 

Svátek Výročí posvěcení 
katedrály 

10.00 DL Svatba David Vašina a Ladislava Janušková 

17.30 HL Za + rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence,  

za dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny 

Neděle 1. července 

13. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Na poděkování za 50 let společného života s prosbou 

  o ochranu Panny Marie pro * rodinu 

10.30 DL   Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

Dolní Lhota -  PO, ÚT, ST, ČT v 18 hodin 

Sehradice - jako o májových pobožnostech 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 20.513,- Kč (HL 9.303,- Kč, DL 11.210,- Kč). 

Za Vaše dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

- Od pátku do neděle měli třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji všem... 
 

- Po mši svaté ve čtvrtek bude hra pro děti a pak táborák. Špekáčky přineste s sebou.  
 

- V sobotu bude ve Slavičíně v 10 hodin žehnání kostela. V neděli ve 14.30 hod. v Pozlovicích  

primice P. Jiřího Šůstka. Na Provodově v neděli odpolední mše ve 14:30 hod. NEBUDE. 
 

- Ve čtvrtek 5.7. bude na Velehradě Národní pouť. Podrobný program je na plakátě. 
 

- 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.  
 

- V DL se opravuje točna autobusu. Na silnici u kostela je autobusová zastávka, parkování aut 

je omezené, musí zůstat místo na projetí autobusu. Parkujte u Lagrisu a u školy.  


