
Pořad bohoslužeb od 8. 3. do 15. 3. 2020 
 

 

Neděle 8. března 

2. neděle postní 

9.00 HL  Za † Marii Masařovu (1. výročí), manžela, s prosbou  

 o požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise a Annu Petrů, 

 duše v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

 Barcuchovu 

Pondělí 9. března 17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 10. března    

Středa 11. března   

Čtvrtek 12. března 16.00 HL  Za * a † farníky 

Pátek 13. března 17.30 DL  Za † Anastázii a Josefa Kuželovy, snachu Věru, rodiče 

 Hlavičkovy, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Sobota 14. března 17.30 HL  Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a ochranu  

 Panny Marie do dalších let 

 

Neděle 15. března 

3. neděle postní 

9.00 HL  Za † Martu a Marii Máčalovy, jejich rodiče, dar zdraví  

 a ochranu pro * rodinu  

10.30 DL  Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu  

 a dar víry pro * rodiny 
 

Oznamy:  
 

Pobožnosti křížové cesty: 

Sehradice - pondělí 16.30  h.; pátek 15 h.;  H. Lhota - čtvrtek 15.30 h.; neděle 8.30 h. 

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

Neděle 15.3. na Komonec. Odchod od kostela v HL ve 13.30 hodin. 
 

 

- Včera bylo Postní duchovní zastavení. Doufám, že přinese užitek celé farnosti. 
 

- Zítra bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V úterý bude na faře v 17 hodin setkání seniorů. 
 

- Charita Luhačovice zajistila na sobotu pro tříkrálové koledníky volný vstup na plovárnu v 

Luhačovicích. Podrobnosti na plakátku. 
 

- Příští neděli bude na Svatém Hostýně Josefovská pouť. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V neděli 22.3. bude v Kulturním domě v Dolní Lhotě od 14.30 h. Odpolední posezení 

farnosti. Pokud máte nějaký podnět k programu, můžete ho předat skrze členy pastorační 

rady farnosti. 
 

- Z pátku 27.3. na sobotu 28.3. se připravuje, jako loni, pro děti od 4. do 6. třídy ZŠ přespání 

na faře se zajímavým programem. Záleží na tom, kolik dětí se přihlásí. 
 

- Vzadu na stolku jsou tvrdé papíry na složení pokladničky na postní almužnu. U nástěnky 

jsou úkoly na 2. postní týden a citáty z Písma na měsíc březen. 


