Pořad bohoslužeb od 10. 3. do 17. 3. 2019
9.00 HL Za + Josefa Machů, manželku Anastázii, syna Josefa, vnučku
Neděle 10. března
Moničku, + rodinu s prosbou o požehnání pro celou * rodinu
1. neděle postní 10.30 DL Za + rodinu Berčíkovu a Tomanovu, ochranu pro celou
* rodinu a za duše v očistci
Pondělí 11. března 15.00 HL Pohřeb pí. Marie Masařové ze Sehradic
17.00 SE Za * a + farníky
Úterý 12. března
Středa 13. března
Čtvrtek 14. března 16.00 HL Za papeže Františka, biskupy, kněze, jáhny, řeholníky,
zasvěcené osoby a laiky - ochranu pro všechny, kdo budují
Boží království po celém světě
Pátek 15. března 17.30 DL Za + Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu a Slávku, syna
Václava, zetě Jiřího, ochranu pro * rodinu
Sobota 16. března 17.30 HL Za + Františka Brostíka, jeho otce, Vladislava Bílu
a za celou * a + rodinu
9.00 HL Za + Marcelu Žáčkovu, Annu a Lubomíra Srněnské,
Neděle 17. března
za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu
2. neděle postní 10.30 DL Za + manžele Havránkovy, dceru Věru, jejího manžela Milana,
za + Miloslava Žáka a požehnání pro celou rodinu Juráňovu
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
Neděle 24.3. na Komonec. Odchod od kostela v HL ve 13.30 hodin.
- Děkuji členům pastorační rady farnosti za účast na pondělním setkání.
- Děkuji schole Goldbend za zpívání při adoraci (včera) a všem, kdo přijali pozvání.
- V úterý bude na faře v 17 hodin setkání seniorů.
- Ve čtvrtek bude po mši svaté v kostele v HL další schůzka ministrantů.
-V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě Večer chval.
- Z pátku na sobotu se bude konat jako loni spaní na faře pro děti od 5. do 7. třídy ZŠ.
Zatím je 7 přihlášených. Rodiče přihlaste svoje děti.
- V neděli bude na Svatém Hostýně Josefovská pouť. Je to příležitost pro muže.
- V neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- V neděli bude od 14 h. bude v hale u školy v Dolní Lhotě sportovní odpoledne pro dětí a
mládež. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
- Vzadu na stolku jsou průvodce postní dobou - alespoň jeden do rodiny - a tvrdé papíry na
složení pokladničky na postní almužnu.
- Charita Luhačovice oznamuje, že má volnou kapacitu v denním stacionáři. Denní
stacionář je určen pro seniory a zdravotně postižené. V případě zájmu volejte na charitu.

