
Pořad bohoslužeb od 30. 6. do 7. 7. 2019 
 

Neděle 30. června 

13. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Na poděkování za 50 let společného života s prosbou 

  o ochranu Panny Marie pro * rodinu 

10.30 DL   Za * a † farníky 

Pondělí 1. července 18.30 SE Za účastníky májových pobožností, ochranu a pomoc 

pro jejich rodiny 

Úterý 2. července 

 

17.30 DL Za dar víry pro nevěřící členy rodiny s prosbou  

o ochranu a požehnání 

Středa 3. července 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 

  

Čtvrtek 4. července 

Památka sv. Prokopa, opata 

16.00 HL Za † Františka a Miladu Žebráčkovy a za dar zdraví 

pro rodinu 

Pátek 5. července 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha 

a Metoděje, biskupa;  

patronů Evropy; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za všechny * i † dárce hmotných majetků  

a za všechny dobrodince 

17.30 DL Za kněze, řeholníky a za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Sobota 6. července 

Památka sv. Marie Goretti, 

panny a mučednice; 

1. sobota v měsíci 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

 

Neděle 7. července 

14. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † rodiče Záhorovské, syna Františka, snachu 

Anežku, † Stanislava Fiedora, za * a † rodinu 

Záhorovskou, Fiedorovu a za duše v očistci 

10.30 DL Za vážně nemocnou kamarádku 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji všem, kdo jste pravidelně, celý měsíc, uctívali Ježíšovo Nejsvětější Srdce. 
 

- Děkuji všem, kdo se zasloužili o pěkné prožití slavnosti Těla s Krve Páně - hasičům, 

ministrantům, družičkám i ženám a dalším za přípravu všeho k pohoštění. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přidali k maminkám z hnutí modlitby matek a modlili se s nimi.  
 

- Ve čtvrtek od 8.30 h. návštěvy nemocných. 
 

- V pátek 5.7. bude na Velehradě Národní pouť. Podrobný program je na plakátě. 
 

- V neděli 14.7. bude ve Slopném pouť. Moc Vás zve slopenský starosta. 
 

- Od 15. do 19.7. se připravuje pro dětí 2-9 třídy Týden faře. Rád bych věděl do příští 

neděle, pro kolik dětí to letos bude. Přihláška je v zákristii. 
 

- V sobotu 20.7. chtějí v HL uzavřít manželství Pavel Londýn z Lůžkovic a Petra Kuželová 

ze Sehradic. V sobotu 27.7. chtějí v HL uzavřít manželství Pavel Holík a Erika Pavlišová z 

Luhačovic. Kdo byste věděl o překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to na faře. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Budou se dávat 

po mši svaté v zákristii. 


