
Pořad bohoslužeb od 16. 2. do 23. 2. 2020 
 

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 

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

Úterý 18. února   

Středa 19. února   

Čtvrtek 20. února 16.00 HL Za † Ottu a Marii Pláškovy, † rodiče a sourozence,  

za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu 

Pátek 21. února 17.30 DL Za † Miroslava Žáčka, rodiče, dceru, rodiče Máčalovy  

a ochranu pro * rodinu 

Sobota 22. února 

Svátek Stolce  

sv. Petra, apoštola 

17.30 HL  Za † rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy a ochranu  

 pro * rodinu 

 
Neděle 23. února 

7. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Stanislava Fiedora, rodiče Záhorovské, syna Františka  
 celou † rodinu; za rodinu Fiedorovu, duše v očistci,  

 dar zdraví, víry a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † Ludvíka a Marii Masařovy, † rodiny, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 
 

Oznamy:  
 

22. 2. Celosvětový svátek skautek 
 

- V pondělí jsme měli Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší diecézi. Letos to 

bylo lepší jako loni, dá se však stále zlepšovat. Děkuji všem, kdo jste za Pánem Ježíšem 

přišli a modlili se za celou naši diecézi i za bohoslovce v kněžském semináři. Děkuji také 

všem, kdo jste modlitbou podpořili národní týden manželství. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka a příští neděli sbírka Haléř sv. Petra. Ze sbírky Haléř sv. 

Petra Svatý otec přispívá potřebným ve světě. V minulém roce jsme za naši diecézi pomohli 

částkou 3 565.611,-Kč. Bůh štědře odplať Vaše dary. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím o modlitby za toto setkání i za kněze 

sloužící v našem děkanátu. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v DL další schůzka ministrantů. 
 

- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě Večer chval. 
 

- Příští neděli bude v Dolní Lhotě v hale u školy sportovní odpoledne pro dětí a mládeže. 

Přijedou ministranti a holky ze scholy ze Slopného. Začátek ve 14 h. Konec v 17 h. 
Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 
 

- Blíží se postní doba. Pobožnosti křížové cesty, které k této době neodmyslitelně patří a 

více nás uvádí k pochopení Ježíšovy oběti, budou bývat jako loni HL - ČT 15.30 h., NE 8.30 

h. / DL - PÁ 17 h., NE 10 h. V zákristii je rozpis, kde se zapisují skupiny, které pobožnost 

vedou. Příští neděli bude možnost zakoupit si průvodce na postní dobu. 
 

 


