
Pořad bohoslužeb od 26. 4. do 3. 5. 2020 

 

Neděle 26. dubna 

3. neděle velikonoční 

8.00 DL  Za † Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, zetě,  

 dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

 9.00 HL  Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti  

Pondělí 27. dubna 18.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 28. dubna 17.30 DL   Na úmysl dárce 

Středa 29. dubna 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny a uč. círk. 

   

Čtvrtek 30. dubna 16.00 HL Za † rodinu Kolaříkovu, duše v očistci, dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

Pátek 1. května 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Na poděkování za všechna dobrodiní; za * a † rodinu 

Krajčovu a Rejškovu a za duše v očistci 

17.30 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 2. května 

Památka sv. Atanáše, 

bisk. a učitele církve;  

1. sobota v měsíci  

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na 

celém světě i v našich rodinách a za obrácení hříšníků  

17.30 HL Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče  

a za * a † rodinu 

Neděle 3. května 

4. neděle velikonoční 

9.00 HL  Za † Antonína Boráně, jeho † syna, za dar zdraví,  

 pomoc a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy a požehnání pro * r. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Ode dne uvolnění opatření (pátku 24. 4.) se mše svaté mohou účastnit ti, kdo zadali 

úmysl mše svaté se svými blízkými do počtu 15 osob. Od 11. 5. by to mohlo být do 30 

osob a od 25. 5. maximálně 50 osob. Sledujte aktuální informace. 

Od povinné nedělní účasti stále platí dispenz, který udělil arcibiskup Jan Graubner. 

Platné jsou přenosy bohoslužeb online, v televizi nebo v rozhlase. 

Svátost smíření je možná 20 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma. 

Každý den v týdnu budou kostely otevřené (vstupní prostory) pro osobní modlitbu. 

OZNAMY: 
 

- Měsíc květen je měsíc májových pobožností. Uctívejme Pannu Marii, prosme o pomoc. 

Májové pobožnosti v týdnu: 

Horní Lhota - SO po mši svaté, NE v 18 h.;    Dolní Lhota - NE v 18 h. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace. 

Po mši svaté prvopáteční pobožnost Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 17 hod. Po mši 

svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Naši předkové slavívali před svátkem sv. Marka (25.4.) jarní prosebné dny (suché dny) s 

posty a procesím do polí, kde prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. Protože je velké 

sucho, vybízí Arcibiskup Jan věřící spojit vycházky do polí s modlitbou za déšť. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické 

základní školy v Uherském Brodě. Podrobnosti pro zájemce jsou na plakátku na vývěsce. 

 

 


