
Pořad bohoslužeb od 9. 6. do 16. 6. 2019 
 

Neděle 9. června 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL   Za * a + farníky 

10.30 DL Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče 

Masařovy s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou rod. 

Pondělí 10. června 

Památka Panny Marie, 

Matky církve  

18.00 SE  Za + Josefa Čechmánka, jeho rodiče, + rodinu 

 Janíčkovu, Holasovu a stálou pomoc pro * rodiny 

Úterý 11. června 

Památka sv. Barnabáše, 

apoštola 

17.30 HL   Za zrušení slibu, osvobození ze svázanosti, milost 
  obrácení, ochranu před zlem s prosbou o požehnání  

  a pokojné soužití mezi všemi členy rodiny 

Středa 12. června   

Čtvrtek 13. června 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného 

kněze 

16.00 HL Na poděkování za kněze naší farnosti a všechny kteří zde 

působili, s prosbou o dary Ducha Svatého pro ně; za nová 

kněžská a řeholní povolání z našich rodin, obcí, farnosti 

17.30 DL Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,  

dva manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu 

Pátek 14. června 17.30 DL Za + Miroslava Masaře, jeho rodiče, duše v očistci  

s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Sobota 15. června 

Památka sv. Víta, muč. 

17.30 HL Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, jejich rodiče  

a ochranu pro celou * rodinu 

Neděle 16. června 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice; 

1. svaté přijímání dětí 

8.45 HL Za otce, aby byli vzorem pro děti a oporou pro své ženy 

10.00 DL Za děti, které letos přistupují ke svatému přijímání, jejich 
rodiče, kmotry a všechny blízké 

 

Oznamy: 
 

16.6. Den otců 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

Dolní Lhota - PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST v 18 hodin 
 

- Děkuji členům pastorační rady za účast na pondělním setkání. 
 

- Děkuji všem, kdo jste přišli na modlitební vigílii před Slavností Seslání Ducha svatého. 
 

- Dnes je sbírka na církevní školy v naší diecézi. Příští neděli pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve čtvrtek bude v Dolní Lhotě po mši svaté poslední schůzka ministrantů před 

prázdninami. 
 

- Za 14 dní budeme slavit Slavnost Těla s Krve Páně. Mše svatá bude jen v 9 h. v Horní 

Lhotě, venku u kostela. Po ní bude eucharistický průvod a pak posezení. Prosím o přípravu 

všeho ke slavnostní mši svaté, oltáře k eucharistickému průvodů i všeho k posezení. 
 

- Ve dnech 10.-14.7. bude v Brně Katolická charismatická konference. Podrobnosti plakát. 


