
Pořad bohoslužeb od 6. 9. do 13. 9. 2020 
 

 

Neděle 6. září 

23. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,  

 za zdařilý školní rok 

10.30 DL  Za † Lubomíra Vaněčku (1. výročí), dar zdraví, pomoc  

 a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 7. září 17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 8. září 

Svátek Narození  

Panny Marie 

17.30 DL Za † Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče, † sourozence  

a požehnání pro celou * rodinu 

Středa 9. září   

Čtvrtek 10. září 

Památka bl. Karla 

Spinoly kněze a mučed. 

16.00 HL  Za † Františka a Marii Juránkovy, jejich rodiče, † příbuzné, 

 dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Pátek 11. září 17.30 DL  Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a manželku  

 a za celou † rodinu 

Sobota 12. září 

Jména Panny Marie 

17.30 HL  Za * a † farníky 

 

Neděle 13. září 

24. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Josefa Boráně, † rodiče z obou stran a ochranu  

 pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Ladislava Kuželu (1.výročí), duše v očistci a ochranu 

 pro celou * rodinu 

 
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti 
 

 

- V tomto týdnu začne náboženství. Ve škole v Dolní Lhotě: 1., 5. tř. v pondělí, 2., 4. tř. ve 

středu a 3. tř. ve čtvrtek; v Sehradicích: v úterý všechny třídy. 
 

- Do příští neděle se přihlašuje na kurz pastoračních pomocníků, který bude ve Valašských 

Kloboukách, začne v říjnu a skončí v dubnu. Přihlášky jsou v zákristii. Zatím je pouze 1. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka a budou se podávat návrhy do voleb členů 

nové pastorační rady. Každý může navrhnout 3 farníky. 
 

- Ve středu 16.9. se bude od 9 hod. dělat velký úklid kostela v Dolní Lhotě. Prosím ochotné 

ženy i muže o pomoc. 
 

- Pro všechny, kdo nějakou službou ve farnosti pomáháte je v zákristii malá pozornost. Tak 

si ji tam vyzvedněte. 
 

- Koncem září začne příprava k biřmování, jak se psalo ve Farním listě. Přihlášky jsou v 

zákristii.  


