
Pořad bohoslužeb od 31. 5. do 7. 6. 2020 
 

Neděle 31. května 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL Za * a † farníky 

10.30 DL Za † Františka Žáčka, Aloisii Žáčkovu, manžela, duše 

v očistci, za dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 1. června 

Památka Panny Marie, 

Matky církve  

Památka sv. Justina, mučed. 

18.00 SE   Za † Josefa Čechmánka, jeho rodiče, za rodinu 

  Janíčkovu a stálou pomoc a ochranu pro * rodiny 

Úterý 2. června   

Středa 3. června 

Památka sv. Karla Lwangy, 

a druhů, mučedníků 

  

Čtvrtek 4. června 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze  

16.00 HL 

 

 Za † rodiče Idesovy, syna Aloise, vnuka Zdeňka, 

 vnučku Marcelu a Pavla Kovaříka 

17.30 DL Za účastníky májových pobožností a jejich rodiny 

Pátek 5. června 

Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za účastníky májových pobožností a jejich rodiny 

17.30 DL Na poděkování za dožití 70 let s prosbou o požehnání 

do dalších let a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

Sobota 6. června 

Památka sv. Norberta, bisk; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic 

 

Neděle 7. června 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice 

9.00 HL  Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence, 

 duše v očistci, dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví  

 a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, rodiče  

a sourozence a ochranu pro * rodiny 
 

1. 6. Mezinárodní den dětí   5. 6. Světový den životního prostředí 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 
Horní Lhota - PO, ÚT, ST v 18 h.; ČT, PÁ, SO po mši svaté 

Dolní Lhota - PO, ÚT, ST v 18 h.; ČT a PÁ po mši svaté 
 

- Poděkování: členům živého růžence za jejich modlitby a všem, kdo přišli na vigílii. 
 

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

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a k 

tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke svátosti 

smíření po 17 h. Po mši svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V neděli 14.6. bude Slavnost Těla s Krve Páně. Mše svatá bude jen v 9 h. v HL, venku u 

kostela. Po ní bude eucharistický průvod a pak tradiční posezení. Prosím o přípravu všeho ke 

mši svaté, oltářů k eucharistickému průvodů, také družičky i všeho k posezení. 
 

- V sobotu 27.6. chtějí v DL uzavřít manželství Jan Trna z Brna a Zuzana Pavelková z DL. Kdo 

byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to neprodleně na faře. 
 

- Od 13.7. do 17.7. se připravuje týden na faře pro děti naší farnosti. Přihlášky u P. Jiřího. 
 

- V neděli se odevzdávají pokladničky s postní almužnou. Je možné je přinést už v týdnu. 


