
Pořad bohoslužeb od 3. 3. do 10. 3. 2019 
 

 

Neděle 3. března 

8. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, 

Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu pro 

celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání, 

 milosti a dar zdraví pro celou * rodinu 

Pondělí 4. března 17.00 SE  Za + Františka a Marii Latinákovy, jejich rodiče, dar zdraví  

 a ochranu pro * rodiny 

Úterý 5. března 16.00 HL Na úmysl dárce 

Středa 6. března 

Popeleční středa 

16.00 HL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

17.30 DL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

Čtvrtek 7. března 16.00 HL 

 

 Za + rodiče Řezníčkovy, sestru Janu s prosbou o pomoc  

 pro * rodinu 

Pátek 8. března 

 

17.30 DL  Za + manžela (nedožitých 80 let), celou + rodinu s prosbou  

 o požehnání pro * rodiny 

Sobota 9. března 17.30 HL  Za + manžela (nedožitých 75 let), jeho rodiče, Josefa 

 Kováře, rodiče Váňovy s prosbou o dar zdraví pro * rodinu 

 

Neděle 10. března 

1. neděle postní 

9.00 HL  Za + Josefa Machů, manželku Anastázii, syna Josefa, vnučku 

 Moničku, + rodinu s prosbou o požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za + rodinu Berčíkovu a Tomanovu, ochranu pro celou  

 * rodinu a za duše v očistci 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 hodin; neděle 8.30 hodin - vedou ženy 

Dolní Lhota - pátek 17 hodin; neděle 10 hodin - vedou muži 
 

 

- Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli byla 16.507,-Kč; HL 10.527,-Kč, DL 5.980,-Kč. 

Bůh Vám odplať Vaše dary. 
 

- V pondělí bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Ve středu vstoupíme do doby postní. Popeleční středa je dnem přísného půstu - je 

dovoleno 1x za den se dosyta najíst. Půst nemá být na úkor zdraví. Nemocní a starší mají 

tedy mírnější formu půstu. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. 
 

- V pátek a v sobotu budou na faře mladí ze scholy Goldbend. V sobotu po mši svaté jste 

zváni na adoraci, kterou budou doprovázet zpěvem. Bude to vhodný vstup do doby postní. 
 

- Charita Luhačovice zajistila na sobotu pro tříkrálové koledníky volný vstup na plovárnu v 

Luhačovicích. Podrobnosti najdete na plakátku. 
 

- V neděli 17.3. bude v Dolní Lhotě v hale u školy sportovní odpoledne pro děti a mládež. 

Začátek ve 14 h. Konec v 17 h. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 


