
Pořad bohoslužeb od 25. 6. do 2. 7. 2017 
 

 

Neděle 25. června 

12. neděle v mezidobí  

9.00 HL Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy a za celou  

* a + rodinu 

10.30 DL Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, 

sourozence a za ochranu pro * rodinu 

Pondělí 26. června  

 

18.30 SE Za * a + rodinu Manduchovu, Novosadovu, 

Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci 

Úterý 27. června 

Památka sv. Cyrila 

Alexandrijského, bis. a uč. c. 

  

Středa 28. června  

Památka sv. Ireneje, bis. muč. 

  

Čtvrtek 29. června 

Slavnost sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 

16.00 HL 

 

  Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro * rodinu 

17.30 DL Za + rodinu Zádrapovu, Zichovu, Jaroslava Zajíčka  

a za dary Ducha svatého pro * rodinu 

Pátek 30. června  

Svátek Výročí posv. katedrály 

17.30 DL Na poděkování za školní rok  

Sobota 1. července 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

 

Neděle 2. července 

13. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Za + rodiče Žáčkovy a Maňasovy, jejich děti,  

  duše v očistci a ochranu pro * rodiny 

10.30 DL   Za + Františka Maňase, manželku, duše v očistci 

 a za celou * a + rodinu 
 

Oznamy: 

Pobožnosti k Ježíšovu Srdci: 

Horní Lhota - ÚT v 17 hodin; ČT po mši svaté 

Dolní Lhota - ÚT v 18 hodin; PÁ po mši svaté 

Sehradice - podle domluvy 
 

- Děkuji všem, kdo se zasloužili o pěkné prožití Slavnosti Těla s Krve Páně - za přípravu oltářů, 

organizaci průvodu i za přípravu všeho k pohoštění.  
 

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

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Od dneška do středy budu na krátké dovolené. Kdybyste potřebovali kněze – obraťte se na P. 

Jana z Újezda nebo na kněze z Luhačovic. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v DL poslední schůzka ministrantů před prázdninami. 
 

- V sobotu po mši svaté bude další příprava biřmovanců. 
 

- Blíží se oslava patronky kostela v DL Panny Marie Karmelské. Všichni, kdo chcete finančně 

podpořit pořízení nových lavic, měli by být do oslavy, neváhejte, dejte svůj dar. Jedno místo 

stojí 2.500,- Kč. Ve předu by mělo být 58 míst, což vychází na 145.000,-Kč. Těm, kdo už dali 

svůj dar, moc děkuji. 
 
 

 



- Za měsíc a půl začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Je to mimořádná příležitost 

pro mladé, prožít společenství církve - vrstevníků. Vyzývám vás, abyste toho využili. 

Biřmovanci to mají místo prázdninové přípravy. Pokud nemůžou na celé setkání, tak alespoň 

na sobotu a neděli. Přihlášení: olomouc2017.signaly.cz 


