
Pořad bohoslužeb od 14. 10. do 21. 10. 2018 
 
 

Neděle 14. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv. Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky 

Pondělí 15. října 

Památka sv. Terezie od 

Ježíše, panny a uč. církve 

17.00 SE Za + Jaroslava Majerika, sourozence, rodiče z obou 

stran, dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

Úterý 16. října 

Památka sv. Hedviky, řeh. 

Památka sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

  

Středa 17. října  

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, bisk.a muč. 

15.00 HL Pohřeb pí. Boženy Pláškové ze Sehradic 

Čtvrtek 18. října 

Svátek sv. Lukáše, evang. 

16.00 HL Za + Otílii a Břetislava Navrátilovy, syna Pavla  

a požehnání pro * rodinu 

Pátek 19. října  

Památka sv. Pavla  

od Kříže, kněze 

17.30 DL Za postní společenství 

Sobota 20. října  17.30 HL Za + Ludvíka a Anežku Heinzovy, jejich rodiče, 

sourozence, s prosbou o ochranu a dar zdraví pro * r. 

Neděle 21. října 

29. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich + dcery Věru 

Mlýnkovu a Marii Semelovu, s prosbou o požehnání 

pro * rodinu 

10.30 DL Na úmysl dárce 
 

Oznamy: 
 

16. 10. Světový den výživy  21. 10. Den modliteb za misie 
 

- Děkuji ženám a mužům z Horní Lhoty za úklid kostela před hodama. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka, příští neděli bude sbírka na misie. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. 
 

- Ve čtvrtek se budeme s dětmi, které chodí do náboženství po 9 h. ve škole společně modlit 

růženec. Podpoříme celosvětovou iniciativu „Milión dětí se modlí růženec“. K naší společné 

modlitbě se můžete přidat všichni, kdo budete mít kolem 9 h. čas. 
 

- Příští neděli: - Den modliteb za misie. Mše svatá bude pro děti. Kdo by chtěl misie podpořit 

modlitbou růžence, může to udělat v sobotu večer ve 21 h. - misijní most modlitby. 

- Žehnání Boží muky u zastávky v SE ve 14.30 h. 

- Dušičková pouť na Provodově v 16.30 h. 
 

- Z pátku 26. na sobotu 27.10. bude v kapli v Sehradicích celonoční adorace - od 20 do 8 hod. 
 

- V neděli 28. října bude na faře v Horní Lhotě v 17 hodin setkání všech členů společenství 

živého růžence. K setkání jsou zváni i ostatní farníci. 


