Pořad bohoslužeb od 17. 2. do 24. 2. 2019
Neděle 17. února
6. neděle v mezidobí
Pondělí 18. února
Úterý 19. února
Středa 20. února
Čtvrtek 21. února

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
17.00 SE Za * a + farníky
16.00 HL Za + Václava Zelenku, manželku, syna a dědečky z obou
stran
17.30 DL Za všechny * i + dárce hmotných majetků a za všechny
dobrodince

Pátek 22. února
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola
Sobota 23. února
17.30 HL
Památka sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
9.00 HL
Neděle 24. února
7. neděle v mezidobí
10.30 DL

Za + Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, jejich rodiče,
sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rodinu
Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
Za + Františka Maňase, rodiče, sourozence a požehnání
pro * rodiny
Oznamy:

22. 2. Celosvětový svátek skautek

- V neděli jsme měli Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší diecézi. Z HL se
mě odjíždělo těžce, byl jsem zklamaný, protože se po skončení mše svaté vyklidil kostel jakoby se to mnohých netýkalo - a na zahájení adorace zůstalo pár lidí. V DL jste mnozí na
adoraci nepřišli vůbec.
- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Příští neděli pak sbírka Haléř sv. Petra, ze které Svatý
otec přispívá potřebným ve světě.
- Ve čtvrtek bude po mši svaté v HL další schůzka ministrantů.
- V pátek mají v HL na faře v 18.30 h společenství mládežníci. Prosím Vás rodiče, abyste
mladé na spolčo poslali.
- V sobotu odpoledne odjíždím na pouť do Svaté země. Zastupovat mě bude P. Jan z
Újezda.
- Blíží se postní doba. Příští neděli bude možnost zakoupit si průvodce na postní dobu.
V zákristii je rozpis na pobožnosti křížové cesty. Zapisují se tam skupiny, které pobožnost
vedou.

