
Pořad bohoslužeb od 7. 5. do 14. 5. 2017 

 

 

Neděle 7. května 

4. neděle velikonoční 

7.45 DL  Za + Marii Petrášovu, manžela Josefa s prosbou  

 o požehnání pro celou * rodinu 

9.00 HL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu   

Panny Marie a dar zdraví pro rodinu Šenovskou a Váňovu 

Pondělí 8. května 

P. Marie, Prostřednice 

všech milostí 

9.00 DL Za rodiny a děti 

18.00 SE   Za * a + farníky 

Úterý 9. května 17.30 HL   Za + Věru Prokešovu a Radka Pláška 

Středa 10. května 17.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní, za dvoje rodiče, 

sourozence, nemocnou osobu s prosbou o dary Ducha Svatého 

Čtvrtek 11. května 16.00 HL   Za + Václava Zelenku, zetě Vladimíra, rodiče a za duše  

  v očistci 

Pátek 12. května 17.30 DL   Na poděkování za obdržené milosti s prosbou  

  o požehnání a ochranu Panny Marie 

Sobota 13. května 

Panny Marie Fatimské 

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

17.30 HL Za + Karla Voltnera, rodiče Malyškovy, Voltnerovy, 

Slávku a Miroslava a za celou * rodinu 

Neděle 14. května 

5. neděle velikonoční; 

Den matek 

9.00 HL Za všechny maminky  

10.30 DL Za všechny maminky  

 

Oznamy: 

Májové pobožnosti: 

Horní Lhota - ÚT, ČT a SO po mši svaté; PO, ST, PÁ, NE v 17 hodin,   

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

Sehradice - PO po mši svaté; ostatní dny v 17 hodin 

u Boží muky nad DL - ÚT, ST 19 hodin 
 

- V pondělí jsme byli na Farní pouti v Jednově a v Dubu nad Moravou. Všechno vyšlo, a 

padl návrh, že by se na podzim jelo na Svatý Hostýn. 
 

- V pondělí jsou zvány děti se svými rodiči na „malou pouť“ k Panně Marii Karmelské ... 

V 8 h. vycházíme od fary v Horní Lhotě, o půl deváté sraz u Boží muky nad Dolní Lhotou. 

Odtud pak půjdeme společně do kostela na mši svatou (9 hodin). Po mši svaté bude několik 

soutěží na hřištích před školou a skákací hrad. 
 

- Ve čtvrtek bude v kostele v Dolní Lhotě v 17 hodina další schůzka ministrantů. 
 

- Od 10. do 13.5 pořádá Charita Luhačovice sbírku šatstva. O co se jedná najdete na plakátku 

ve vývěsce. 
 

- V sobotu si připomeneme 100. výročí prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě, budeme 

slavit fatimskou sobotu. Zvu Vás nejenom na mše svaté, ale hlavně k modlitbě růžence a 

májové pobožnosti. 
 

- V neděli 21. 5. se koná pouť ke Chladné studni. V 15 hodin tam bude mše svatá. Rád bych 

se tam vypravil také. Podrobnosti příští neděli. 


