Pořad bohoslužeb od 31. 3. do 7. 4. 2019
9.00 HL Za + Miladu Švarcovu, manžela, rodiče Řezníčkovy,Švarcovy
Neděle 31. března
za duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny
4. neděle postní 10.30 DL Za + Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou + rodinu
a požehnání pro * rodinu
Pondělí 1. dubna 18.00 SE Za * a + farníky
Úterý 2. dubna
Středa 3. dubna
15.00 DL Pohřeb p. Daniela Brunika z Dolní Lhoty
Čtvrtek 4. dubna 16.00 HL Za + Martu a Františka Máčalovy s prosbou o ochranu Panny
Marie a dar zdraví pro celou rodinu
Pátek 5. dubna
16.00 HL Za * a + farníky
1. pátek v měsíci 17.30 DL Za + rodiče Kuželovy, snachu Věru, rodiče Hlavičkovy,
dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
Sobota 6. dubna
8.00 DL Na úmysl dárce
1. sobota v měsíci 17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Neděle 7. dubna
9.00 HL Za + Petra, Marii, Františku Ulrichovy a za celou * a + rodinu
5. neděle postní 10.30 DL Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilu, + rodinu
Maňasovu, duše v očistci a požehnání pro * rodinu
Oznamy:
7. 4. Světový den zdraví

Pobožnosti křížové cesty:
Sehradice - pondělí 17.30 h.
Horní Lhota - čtvrtek 15.30 h.; neděle 8.30 h.
Dolní Lhota - pátek 17 h. neděle 10 h.
- Děkuji všem, kdo jste šli křížovou cestu na Komonec a všem, kdo jste se přidali k nesení
putovního kříže z Újezda a na Lipska.
- Od pátku do neděle měly své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Děkuji všem,
kdo se s nimi modlili za děti.
- Dnes máme v Kulturním domě v Horní Lhotě od 14.30 hod. Odpolední posezení farnosti.
Přijďte, je to pro každého. K malému pohoštění můžete donést něco sladkého, nebo něco
slaného. Prosba: Kdo byste mohli pomoct - přijďte dříve - ve 13.45 h.
- V úterý máme setkání kněží naši diecéze. Prosím o modlitbu za toto setkání i za kněze v
naší diecézi.
- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a
k tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke
svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci.
Po skončení adorace mají v DL spolčo mladí.
- Blíží se zpovídání před Velikonocemi - na nástěnce v předsíni je rozpis v děkanátu.
- Příští neděli začne zapisování na Farní pouť do Křtin u Brna. Podrobnosti - ve Farním listě.

