
Pořad bohoslužeb od 9. 2. do 16. 2. 2020 
 

 

Neděle 9. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví, 

 pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení naděje,  

  vytrvalost v dobrém a za uzdravení 

Pondělí 10. února 

Adorační den farnosti; 

Památka sv. 

Scholastiky, panny 

8.00 SE Za † rodiče Hlavičkovy a Petrášovy, duše v očistci, 

pomoc, ochranu a požehnání pro * rodiny 

16.00 HL   Na poděkování za společenství seniorů s prosbou  

  o pomoc, ochranu a požehnání pro seniory 

17.30 DL Za celou * a † rodinu, ochranu, pomoc a požehnání 

Úterý 11. února 

Panny Marie Lurdské 

  

Středa 12. února   

Čtvrtek 13. února 16.00 HL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry 

a požehnání pro děti a jejich rodiny 

Pátek 14. února 17.30 DL  Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, jeho manželku  
 a celou † rodinu 

Sobota 15. února 17.30 HL  Za * a † farníky 

Neděle 16. února 

6. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † rodinu Šenovskou a Bačovu a za duše v očistci 

10.30 DL  Na poděkování za 80 let života, za † manžela a ochranu  

 Panny Marie pro * rodinu 
 

Oznamy:  
 

 

11.2. Světový den nemocných  
 

- Zítra máme v naší farnosti Adorační den. Adorace budou v obou kostelích - HL 11-15.30 

hodin; DL 12.30-17 hodin a v kapli v SE 8.30-10.30 hodin. Rozpis k adoraci na zapsání je 

na stolku. Prosím zapište se. 
 

- V pondělí po skončení mše svaté v HL bude na faře krátké setkání seniorů. 
 

- V týdnu od 11. do 17. 2. se slaví v naší zemi Národní týden manželství. Podpořme jeho 

konání modlitbou. 
 

- Animátoři mládeže zvou mladé v sobotu do Luhačovic do pohostinství Elektra na besedu s 

manželi Kvapilíkovými. Začátek je ve 16 hodin. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Další neděli pak sbírka Haléř sv. Petra. 
 

- Příští neděli bude na Velehradě „Zimní pouť“ k výročí úmrtí sv. Cyrila. Mše svatá bude v 

10 h. 
 

- V neděli 23. 2. bude v Dolní Lhotě v hale u školy sportovní odpoledne pro dětí a mládeže. 
Začátek ve 14 h. Konec v 17 h. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 


