
Pořad bohoslužeb od 16. 6. do 23. 6. 2019 
 

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 

Pondělí 17. června 17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 18. června   

Středa 19. června 

Památka sv. Jana 

Nepomuka Neumanna, b. 

  

Čtvrtek 20. června 16.00 HL Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna Františka, 

Hedviku a Josefa Šimoníkovy, dar zdraví a ochranu  

pro * rodinu 

Pátek 21. června 

Památka sv. Aloise, řeh. 

17.30 DL Za * a + farníky 

 

Sobota 22. června 

9.30 DL Za * i + členy hasičského sboru Dolní Lhota  

s prosbou o ochranu, pomoc a milosti i jejich rodinám 

11.00 HL Svatba Tomáš Hűbner a Pavlína Kuželová 

17.30 HL Za + Františku Poláchovu (1. výročí) 

Neděle 23. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

9.00 HL Za + Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, 

sourozence, duše v očistci, ochranu a pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

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

- Sbírka na církevní školy byla 11.758,- Kč; v HL 6.738,-Kč a DL 5.020,- Kč. Bůh Vám 

odplať. Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

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

- V pátek bude v DL po mši svaté po pobožnosti k Ježíšovu Srdci Večer chval. 
 

- Animátoři děkanátu zvou v sobotu do Slavičína na Valašské hry. Začátek je ve 13.30 h. Je 

to akce, kdy týmy po 4 lidech, které soutěží v různých disciplínách spojených s Valašskem. 

Nebude se jednat pouze o sportovní aktivity, někde bude potřeba i „zapojit hlavu“. Startovné 

je 70,- Kč, cena zahrnuje i špekáček k táboráku na konec. Na akci je potřeba se přihlásit. 

Přihlašovací formulář je na webu nebo Facebooku animátorů. 
 

- Příští neděli 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. 
 

- O prázdninách od 15.7. do 19.7. se připravuje týden na faře pro děti naší farnosti. K 

uskutečnění programu se hledají pomocníci z řad mladých. Přihlaste se u P. Jiřího. 


