
Pořad bohoslužeb od 17. 3.  do 24. 3. 2019 
 

 

Neděle 17. března 

2. neděle postní 

9.00 HL  Za + Marcelu Žáčkovu, Annu a Lubomíra Srněnské,  

 za duše v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za + manžele Havránkovy, dceru Věru, jejího manžela 

 Milana, za + Miloslava Žáka a požehnání pro celou 

 rodinu Juráňovu 

Pondělí 18. března 

 

17.00 SE Za + rodiny Šenovské, Bačovy, duše v očistci a ochranu  

pro * rodiny 

Úterý 19. března 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence P. Marie 

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL   Za muže naší farnosti 

Středa 20. března   

Čtvrtek 21. března 16.00 HL Za + Oldřicha Ambrůze, jeho sourozence, rodiče z obou 

stran a dar zdraví pro celou rodinu 

Pátek 22. března 17.30 DL  Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci, 

 ochranu Panny Marie a požehnání pro * rodiny 

Sobota 23. března 17.30 HL Na poděkování za lásku maminky u příležitosti jejich 

nedožitých 90 let s prosbou o požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu 
 

Neděle 24. března 

3. neděle postní 

9.00 HL  Za + Boženu Koláříkovu (1. výročí), + rodiče a sourozence  

 a za celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o požehnání   

 pro celou rodinu 
 

Oznamy: 
 

18. 3. Den uprchlíků     21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace 

Pobožnosti křížové cesty: 

Sehradice - pondělí 16.30 h.  Horní Lhota - čtvrtek 15.30 h.; neděle 8.30 h. 

Dolní Lhota - pátek 17 h. neděle 10 h. Neděle - Komonec - od kostela v HL 13.30 h.  
 

- Děkuji mladým, kteří pomohli s uspořádáním spaní na faře pro děti od 5. do 7. třídy. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Dnes od 14 h. bude v hale u školy v Dolní Lhotě sportovní odpoledne pro dětí a mládež. 

Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 h. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše 

svatá u příležitosti 6. výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius v ČR arcibiskup 

Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a 

věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. 
 

- Příští neděli odpoledne nám přinesou - do DL - z Újezda kříž, který putuje farnostmi 

našeho děkanátu. Kdo nepůjdete na Komonec, můžete se k nim přidat, jak půjdou kolem.  
 

- Od pátku 29. do neděle 31.3. budou mít své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. 
 

- V neděli 31.3. bude v Kulturním domě v Horní Lhotě od 14.30 h. Odpolední posezení… 

Pozvánky rozdají ministranti. 
 

- Na stolku jsou papíry na složení pokladničky na postní almužnu. 


