
Pořad bohoslužeb od 24. 3.  do 31. 3. 2019 
 

 

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 - Za * a + farníky 

Pondělí 25. března 

Slavnost  

Zvěstování Páně 

16.00 HL  Za všechny * i + dárce hmotných majetků a za všechny 

 dobrodince  

17.30 DL   Za * a + farníky 

Úterý 26. března 17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Středa 27. března   

Čtvrtek 28. března 16.00 HL   Na úmysl dárce 

Pátek 29. března 17.30 DL   Za všechny, kdo budou letos maturovat 

Sobota 30. března 17.30 HL   Za + Josefa Dočkala, rodiče s prosbou o dar zdraví  

  a požehnání pro * rodinu 

 

Neděle 31. března 

4. neděle postní 

9.00 HL Za + Miladu Švarcovu, manžela, rodiče Řezníčkovy, Švarcovy 

za duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL  Za + Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou + rodinu  

 a požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti křížové cesty v týdnu: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 h. neděle 8.30 h.    Dolní Lhota - pátek 17 h. neděle 10 h. 

Sobota - z Horní Lhoty na Lipska - 13 h. od kostela v HL 
 

- Bylo: sportovní odpoledne pro dětí a mládež. Ministranti hráli florbal ze Slopenskými a 

děvčata vybíjenou. Všichni zúčasnění byli spokojeni. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla 21.432,- Kč; HL 9.132,-Kč, DL 12.300,- Kč. Za 

Vaše dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

- Dnes odpoledne nám přinesou - do DL - z Újezda kříž, který putuje farnostmi našeho 

děkanátu. Kdo nejde na Komonec, může jim jít vstříc. Vychází v 13 h. Tento kříž 

poneseme v sobotu z HL od kostela na Lipska. Vycházíme ve 13 h. Při nesení se budeme 

modlit křížovou cestu. 
 

- Denní stacionář Charity Luhačovice všechny srdečně zve na besedu s poutníky, kteří letos 

byli v Izraeli. Beseda bude v pondělí v 9:30 h. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v kostele v DL další schůzka ministrantů. 
 

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

program třídenní je na nástěnce. 
 

- Odpolední posezení farnosti příští neděli - od 14.30 hodin v Kulturním domě v Horní 

Lhotě. Pozvánka je slosovatelná vstupenka - napsat svoje jméno a bydliště. K malému 

pohoštění můžete donést něco sladkého, nebo něco slaného. Prosba: Kdo byste mohli 

pomoct - přijďte po mši svaté do zákristie. 


