Pořad bohoslužeb od 5. 5. do 12. 5. 2019
Neděle 5. května
3. neděle velikonoční

9.00 HL Za + Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče, sourozence,
dar zdraví a požehnání pro * rodinu
10.30 DL Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti
18.00 SE Za * a + rodinu Manduchovu, Novosadovu, Roubalíkovu,
Váňovu a duše v očistci

Pondělí 6. května
Památka sv. Jana
Sarkandra, kněze a m.
Úterý 7. května
17.30 HL Na úmysl dárce
Středa 8. května
9.00 DL Za rodiny, děti a mládež
P. Marie, Prostřednice 18.00 SE Za * a + farníky (Výročí posvěcení kaple)
všech milostí
Čtvrtek 9. května
16.00 HL Za + rodiče Šenovské, syna, dědečky, rodiče Mikovy,
jejich sourozence a ochranu pro * rodiny
Pátek 10. května
17.30 DL Za + manžela Karla, rodiče Malyškovy, Voltnerovy, Slávku
a Miroslava a za celou * rodinu
Sobota 11. května
9.00
Děkanátní pouť na rodiny a kněžská povolání Velehrad
17.30 HL Za * a + farníky
Neděle 12. května
9.00 HL Za všechny maminky
4. neděle velikonoční 10.30 DL Za všechny maminky

Oznamy:
6.-12.5. Týden modliteb za duchovnímu povolání
12. 5. Svátek matek
12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek 12. 5. Den modliteb za duchovnímu povolání
Májové pobožnosti:
Horní Lhota - ÚT, ČT a SO po mši svaté; PO, ST, PÁ, NE v 18 hodin;
Dolní Lhota - ST, PÁ po mši svaté; PO, ÚT, NE v 18 hodin;
Sehradice - PO po mši svaté; ostatní dny podle domluvy
u Boží muky nad DL - PO, ST 17.30 hodin
- Ve středu jsme byli na Farní pouti, ministranti byli v Olomouci. Všichni spokojeni.
- Měsíc květen je měsíc májových pobožností, věnujme úctě k Panně Marii náležitou
pozornost. Ve středu bude „Pouť dětí“ k Panně Marii Karmelské. V 8 h. vycházíme od fary v
HL, o půl deváté sraz u Boží muky nad DL. Mše svatá v 9 hodin. Po mši svaté bude skákací
hrad a snad nějaké soutěže na hřištích před školou.
- V pátek po mši svaté bude v DL spolčo mladých.
- V sobotu máme na Velehradě Děkanátní pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání.
Program: 9 h. růženec; 10.15 mše svatá a po ní krátká adorace a požehnání.
- Příští neděli bude sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
- Děkuji za několik darů na lavice do Dolní Lhoty. Celková částka 30.000,- Kč.
- Arcibiskupství olomoucké otevřelo v Kroměříži v loňském roce církevní učiliště s
internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní
rok 2019/2020 je možnost přihlásit se do oborů: Zemědělec - farmář, Lesní mechanizátor a
Opravář lesnických strojů, a Zahradník. Přihlášky se zasílají do 21. 5. na adresu: Střední
odborná škola sv. Jana Boska. Přijímací pohovory se konají 30. 5.

