
Pořad bohoslužeb od 12. 5.  do 19. 5. 2019 
 

Neděle 12. května 

4. neděle velikonoční 

9.00 HL Za všechny maminky  

10.30 DL Za všechny maminky  

Pondělí 13. května 

Panny Marie Fatimské 

18.00 SE Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, 

syna Karla, jeho 2 manželky, dceru, duše v očistci, 

dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Úterý 14. května 

Svátek sv. Matěje, apoštola 

  

Středa 15. května   

Čtvrtek 16. května 

Památka sv. J.Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 

16.00 HL Za + Josefa Zámečníka, sestry, bratra, rodiče,  
za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Pátek 17. května 17.30 DL Za + manželku a za * a + rodinu 
 

Sobota 18. května 

11.00 SE Za všechny občany Sehradic s prosbou  

o požehnání a ochranu od všeho zlého 

13.30 HL Pohřeb pí. Emílie Kuželové ze Sehradic 

17.30 HL Za + rodiče Schovajsovy a Šůstkovy, ochranu  

a požehnání pro * rodiny 

 

Neděle 19. května 

5. neděle velikonoční 

9.00 HL  Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče 

 Zábojníkovy a Pytlovy, dar zdraví a ochranu  

 pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za + Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dar zdraví 

 a ochranu pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

Májové pobožnosti: 

Horní Lhota - ČT po mši svaté; PO, ÚT, ST, PÁ, NE v 18 hodin 

Dolní Lhota - PO, ÚT, ST, NE v 18 hodin  Sehradice - podle domluvy 

u Boží muky nad DL - PO, ST v 18.30 hodin 
 

- Včera byla na Velehradě Děkanátní pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání. Děkuji, 

kdo byli i všem kdo se pomodlili doma.  
 

- Dnes je sbírka na křesťanské sdělovací prostředky. Příští neděli pravidelná měsíční. 
 

- V úterý bude v 17 hodin na faře setkání seniorů. 
 

- Ve čtvrtek bude v 18 hodin v HL schůzka ministrantů 
 

- V pátek po mši svaté bude Večer chval. 
 

Příští neděli bude: 

- Pouť ke Chladné studni. V 15 hodin tam bude mše svatá. 

- Večer v 17.30 hodin bude v kostele v HL setkání členů živého růžence. Bude to i s 

májovou pobožností. Na toto setkání může přijít každý farník. 
 

- Blíží se zapisování úmyslů mší svatých. Od pondělí se zapisují jubilea. 


