
Pořad bohoslužeb od 12. 3. do 19. 3. 2017 
 

 

Neděle 12. března 

2. neděle postní 

9.00 HL  Za + rodiče Kovářovi, dceru Marii, syna Františka, Františka   

 Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou rodinu 

10.30 DL   Za + rodinu Berčíkovu a Tomanovu s prosbou  

 o ochranu pro celou * rodinu a za duše v očistci 

Pondělí 13. března     

Úterý 14. března 7.30 SE   Za * a + farníky 

Středa 15. března   

Čtvrtek 16. března 16.00 HL 

 

  Za Karla Hurtu, jeho rodiče, za rodinu Koldůškovu,  

  sestru Františku Rafajovu, pomoc a ochranu pro * rodiny 

Pátek 17. března 

 

17.30 DL   Za + Marcelu Žáčkovu, + Lubomíra Srněnského,  

 za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu 

Sobota 18. března 17.30 HL   Za Marii a Františka Šenovské, dceru Yvettu, Marii  

 a Josefa Pláškovy, rodiče a za * a + rodinu 

 

Neděle 19. března 

3. neděle postní 

9.00 HL   Za + Oldřicha Kovaříka, celou rodinu, pomoc a ochranu  

  pro * rodiny 

10.30 DL   Za Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu,  

 snachu Věru, za dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin 

Neděle - na Komonec - odchod od kostela v HL ve 13 hodin 

 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v kostele v HL další schůzka ministrantů. 
 

- V pátek povedou křížovou cestu děti. 
 

- V sobotu bude v 17 hodin ve Slopném v salonku přednáška Mgr. Jana Váni o P. Františkovi 

Petrů, vězni komunismu a pronásledování církve v době komunismu. Srdečně zvou 

organizátoři. 
 

- V sobotu začínáme po mši svaté na faře přípravu k biřmování.  
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V neděli bude na Svatém Hostýně Josefovská pouť. Je to příležitost pro muže… 
 

- Do konce března je poslední možnost vyměnit papírové padesátikoruny. Od dubna budou 

mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Dle zpráv ČNB je jich u lidí ještě velké množství. 

Pokud máte tyto nějaké bankovky doma a nechce, aby propadly ve prospěch státu, můžete 

je předat jako dar na stavbu kostela v Brně-Lesné. Můžete je dát do nedělní sbírky nebo 

předat na faře. 


