Pořad bohoslužeb od 19. 5. do 26. 5. 2019
Neděle 19. května
5. neděle velikonoční

9.00 HL Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče Pytlovy
a Zábojníkovy, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
10.30 DL Za + Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu
18.30 SE Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, duše v očistci
a ochranu pro celou * rodinu

Pondělí 20. května
Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze
Úterý 21. května
17.30 DL Za + Josefa Coufalíka, duše v očistci a požehnání
pro celou * rodinu
Středa 22. května
Památka sv. Rity, řehol.
Čtvrtek 23. května
16.00 HL Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, dar
zdraví a ochranu pro * rodinu
Pátek 24. května
17.30 DL Za dvoje + rodiče, jejich + děti, dar zdraví a požehnání
pro * rodinu
Sobota 25. května
Památka sv. Magalény
de Pazzi, panny

Neděle 26. května
6. neděle velikonoční

Za * i + členy hasičského sboru HL s prosbou o požehnání
9.30 HL a milosti všem bratrům a sestrám i jejich rodinám; ať máme lásku
moudrost a vzájemnou soudržnost; pomáhej nám v našem díle, ať
jednáme vždy podle našeho hesla: „Bohu ke cti, lidu ku pomoci.“

17.30 HL Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče
Pláškovy a ochranu pro * rodinu
9.00 HL Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví,
požehnání do dalších let i pro * rodiny
10.30 DL Za + rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě
Miroslava, jejich rodiče, sourozence, ochranu Panny
Marie pro * rodiny
Oznamy:

24. 5. Den modliteb za církev v Číně
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí
26. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany
Májové pobožnosti:
Horní Lhota - ČT, SO po mši svaté; PO, ÚT, ST, PÁ, NE v 18 hodin
Dolní Lhota - ÚT, PÁ po mši svaté; PO, ST, NE v 18 hodin
Sehradice - podle
domluvy
u Boží muky nad DL - PO, ST v 18.30 hodin
- Sbírka na křesťanské sdělovací prostředky 13.632,- Kč / HL 9.332,- Kč; DL 4.300,- Kč.
Dnes je pravidelná měsíční.
Dnes 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.
- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitbu za toto setkání i za kněze
sloužící v našem děkanátu.
- V pátek (DL) a v sobotu (HL) se zapisují úmysly na mše svaté... Do čtvrtka se ještě
zapisují jubilea.

