
Pořad bohoslužeb od 28. 7. do 4. 8. 2019 
 

 

Neděle 28. července 

17. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † rodiče Idesovy, syna Aloise, vnuka Zdeňka, 

 vnučku Marcelu a Pavla Kolaříka 

10.30 DL Za † Jiřího Kuželu (1. výročí) a požehnání  

pro * rodinu 

Pondělí 29. července 

Památka sv. Marty 

18.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 30. července 

Památka sv. Petra 

Chrysologa, bisk. a uč. cír. 

  

Středa 31. července 

Památka sv. Ignáce  

z Loyoly, kněze 

  

Čtvrtek 1. srpna 

Památka sv. Alfonsa  

z Liguori, bisk. a uč. cír. 

16.00 HL  Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, rodiče   

 Majeríkovy, duše v očistci, dar zdraví a požehnání  

 pro * rodiny 

Pátek 2. srpna 

Památka sv. Petra Juliána 

Eymarda, kněze;  

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za * a † farníky 

17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 3. srpna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za + Františku a Antonína Chalupovy, sourozence,  

jejich rodiče a za duše v očistci 

Neděle 4. srpna 

18. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † manžele Dobešovi a za duše v očistci 

10.30 DL Za † Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče, 2 zetě, 

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 
 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli (v DL) byla  24.740,- Kč. Bůh štědře odplať 

Vaši štědrost. 
 

- Včera v HL uzavřeli manželství Pavel Holík a Erika Pavlišová z Luhačovic. Vyprošujme 

jim do společného života potřebné milosti. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti 

smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke 

svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V neděli 11.8. jdeme na farní pouť na Provodov. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. Kdo 

nemůžete na pouť, máte mši svatou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer v DL. 
 

- V zákristii se můžete přihlašovat na pouť na Slovensko - Lutina, Litmanová (23.-25.8.), 

jak se psalo ve Farním listě. Počet účastníků je 16. Předběžná cena je 3.100,- Kč. 
 

- Děkuji všem, kdo jste pomáhali při oslavě mého 20. výročí kněžství a všem, kdo jste se 

přičinili k pěknému prožití oslavy patronky kostela v DL Panny Marie Karmelské. 
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok - pro školu v 

Dolní Lhotě a v Sehradicích. Přihlašují se děti, které v září nastoupí do 1.třídy. 


