
Pořad bohoslužeb od 23. 2. do 1. 3. 2020 
 

 

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 

Pondělí 24. února 17.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 25. února 15.00 HL Pohřeb p. Zdeňka Remeše ze Sehradic 

Středa 26. února 

Popeleční středa 

16.00 HL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

17.30 DL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

Čtvrtek 27. února 16.00 HL Za † Jana a Jiřinu Petrášovy, rodiče a duše v očistci 

Pátek 28. února 17.30 DL Za † manželku, duše v očistci a za * a † rodinu 

Sobota 29. února 17.30 HL  Za † Adolfínu a Aloise Petrů, jejich syna Miroslava,  

 za † Marii a Adolfa Petrášovy, ostatní † rodinu, dar zdraví  

 a ochranu Panny Marie pro * rodinu  

 
Neděle 1. března 

1. neděle postní 

9.00 HL   Za † Josefa a Anastázii Machů, syna Josefa, vnučku   
  Moničku a za celou * rodinu 

10.30 DL   Za † Stanislava Kůdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,  

  dva manžely, rodiče Kůdelovy a požehnání pro * rodinu 
 

Oznamy:  
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Horní Lhota - čtvrtek 15.30 h.; neděle 8.30 h. 

Dolní Lhota - pátek 17 h.; neděle 10 h. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 20.221,-Kč; HL 10.071,- Kč;  DL 10.150,-

Kč. Bůh Vám odplať Vaše dary. Dnes je sbírka Haléř sv. Petra, 
 

- Dnes 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. Sportovní oblečení a obuv do 

tělocvičny. 
 

- Ve středu vstoupíme do doby postní. Popeleční středa je dnem přísného půstu - je 

dovoleno 1x za den se dosyta najíst. Půst nemá být na úkor zdraví. Nemocní a starší mají 

tedy mírnější formu půstu. 

V zákristii je rozpis na pobožnosti křížové cesty - zapsat, kdo pobožnost povedete. 

Dnes je možné zakoupit si průvodce na postní dobu. 
 

- V sobotu 7.3. bude v naší farnosti Postní duchovní obnova. Začátek je ve 13.30 hodin. 

Program je na plakátku. 
 

- V Hulíně nabízí za nákupní cenu - 6,89 Kč bez DPH za kus - střešní krytinu bobrovka 
Bramac - OPÁL (75 palet tj. 37.800 ks). Materiál zbyl po velké stavbě v Holešově. 


