
Pořad bohoslužeb od 2. 8. do 9. 8. 2020 
 

Neděle 2. srpna 

18. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † Josefa a Marii Dobešovy a duše v očistci 

10.30 DL Za * a † rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,  

syna Radka, bratra Františka a za duše v očistci 

Pondělí 3. srpna 17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 4. srpna   

Středa 5. srpna 

Posvěcení římské baziliky 

Panny Marie 

  

Čtvrtek 6. srpna 

 Svátek Proměnění Páně 

17.30 HL Za * a † farníky 

Pátek 7. srpna 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za † rodiče Navrátilovy, Řezníčkovy, sestru Janu  

 a za * rodiny 

17.30 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 8. srpna 

Památka sv. Dominika, kněze 

17.30 HL  Za † Oldřišku Schovajsovu s prosbou o pomoc 

 pro * rodinu 

Neděle 9. srpna 

19. neděle v mezidobí 

17.30 DL 

 

Za † Jaroslavu Pavlíčkovu, její rodiče, sourozence  

a rodinu Kozubíkovu 

 

- Včera v HL uzavřeli manželství Josef Šenovský a Monika Pospíšilová z Horní Lhoty. 

Vyprošujme jim do společného života potřebné milostí. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti 

smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke 

svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V neděli máme Farní pouť na Provodov. Odchází se v 6.45 h. od kostela v HL. Poutní mše 

svatá je v 9 h. Kdo nemůžete na pouť, mše svaté jsou v sobotu v HL a v neděli večer v DL. 
 

- Na vývěsce je plakátek s pozváním na pouť do Říma, kterou organizuje P. Ondřej ze 

Štítné. 
 

- Náš arcibiskup Jan zve všechny, kdo se chtějí vzdělávat ve víře a chtějí pomáhat v 

pastoraci na kurz pastoračních pomocníků. Kurz bude ve Valašských Kloboukách, začne v 

říjnu a skončí v dubnu. Přihlašuje se do 13. 9. Přihlášky jsou v zákristii. 
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok - pro školu v 

Dolní Lhotě i v Sehradicích. Přihlašují se děti, které v září nastoupí do 1.třídy. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Dávají se po 

mši svaté v zákristii. 


