
Pořad bohoslužeb od 10. 2.  do 17. 2. 2019 
 

Neděle 10. února 

5. neděle v mezidobí; 

Adorační den farnosti 

 

9.00 HL  Za + rodiče Malotovy a syny, rodinu Kolaříkovu,  

  duše v očistci a za celou * rodinu 

10.30 DL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,  

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

Pondělí 11. února 

Panny Marie Lurdské  

17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu 

Úterý 12. února   

Středa 13. února   

Čtvrtek 14. února 16.00 HL Za + Vladimíra a Františku Žáčkovy, dar zdraví  

pro celou rodinu 

Pátek 15. února 17.30 DL  Na poděkování za dar života, rodiče, sourozence, syny,  

 s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu 

Sobota 16. února 17.30 HL  Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci, dar 

 zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu 

Neděle 17. února 

6. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Stanislava Fiedora (1. výročí), + rodinu Fiedorovu 

a za duše v očistci 

10.30 DL  Za + rodiče Masařovy, dvoje rodiče, sourozence, za duše 

 v očistci a požehnání pro * rodiny 

 

Oznamy: 
 

11.2. Světový den nemocných  
 
 

- Dnes je adorační den farnosti. Společné zakončení je v Horní Lhotě v 15 hodin. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitby za toto setkání i za kněze 

sloužící v našem děkanátu, zvláště za nemocného P. Františka z Vlachovic. 
 

- V týdnu od 11. do 17. 2. se slaví v naší zemi Národní týden manželství. Podpořme jeho 

konání modlitbou. 
 

- V úterý bude na faře v 17 h. setkání seniorů. 
 

- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě Večer chval. 
 

- Animátoři mládeže zvou mladé v sobotu do Slopného do salónku v pohostinství na 

besedu s Janem Poláčikem. Začátek je ve 14 hodin. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Další neděli pak sbírka Haléř sv. Petra. 
 

- Příští neděli bude na Velehradě „Zimní pouť“ k výročí úmrtí sv. Cyrila. Letos to je 

významné1150 výročí. Mše svatá bude v 10 h. 


