
Pořad bohoslužeb od 13. 9. do 20. 9. 2020 
 

 

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 

 

Pondělí 14. září 

Svátek Povýšení sv. Kříže 

15.00 DL  Pohřeb p. Františka Šustka 

17.30 SE  Adorace 

18.00 SE  Za dar víry, požehnání pro kmotřence, za nenarozené   

 děti a za duše v očistci 

Úterý 15. září 

Památka P. Marie Bolestné 

17.30 DL Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou  

o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory 

Středa 16. září 

Památka sv. Ludmily, muč. 

  

Čtvrtek 17. září 16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich rodiče  

 a sourozence, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pátek 18. září 15.00 HL  Pohřeb pí. Libuše Divokové ze Sehradic 

17.30 DL  Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy, Demlovy  

 a ochranu pro celou rodinu 

Sobota 19. září 

Památka sv. Januária, 

biskupa a mučedníka 

11.00 SE  Za všechny občany Sehradic s prosbou o požehnání  

 a ochranu od všeho zlého 

17.30 HL  Za † Bohumila Juračku, † Miloslavu Michalíčkovu,  

 jejich † rodiče, † kamarádku a ochranu pro * rodinu 

 

Neděle 20. září 

25. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † rodinu Kovářovu a Matulíkovu, dar zdraví, 

 požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha 

 Svatého pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Olgu Hovězákovu (10. výročí), † manžela  

 a za * a † rodinu a duše v očistci 

 

16. 9. Den církevních škol 
 

- Dnes je uzávěrka přihlašování na kurz pastoračních pomocníků. Zatím je pouze 1. 
 

- Dnes se podávají návrhy na členy nové pastorační rady. Každý může navrhnout 3 farníky. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím Vás a modlitbu za toto naše setkání i za 

kněze sloužící v našem děkanátu. 
 

- V úterý bude v DL setkání seniorů. V 17.30 h mše svatá, pak posezení v pastorační 

místnosti. Jsou zváni všichni senioři. Můžete přinést nějakou maličkost k občerstvení. 
 

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

muže o pomoc. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka a začne zapisování na farní pouť. 
 

- 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. 


