
Pořad bohoslužeb od 7. 6. do 14. 6. 2020 
 

 

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 

Pondělí 8. června 8.00 SE  Za * a † farníky 

Úterý 9. června 

Památka sv. Efréma, 

jáhna a učitele církve 

    

Středa 10. června   

Čtvrtek 11. června 

Památka sv. Barnabáše, 

apoštola 

16.00 HL Za † rodiče Žáčkovy, manžely Čechmánkovy, 

Kolaříkovy a za duše v očistci 

Pátek 12. června 17.30 DL Za † Ludmilu Matulíkovu (1. výročí), jejího manžela, 

Františku Matulíkovu, duše v očistci a požehnání  

pro * rodiny 

Sobota 13. června 

Památka sv. Antonína z 

Padovy, kněze a uč.círk. 

17.30 HL Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy, 

dceru Miladu, syna Josefa a dar zdraví pro * rodinu 

Neděle 14. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

9.00 HL Za † Václava Žáčka, sourozence, dvoje rodiče, dar 

zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

Horní Lhota - PO, ÚT, ST v 18 h.; ČT, SO po mši svaté 

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

- Děkuji členům pastorační rady za účast na pondělním setkání. 
 

- Dnes se odevzdávají pokladničky s postní almužnou. Kdo jste zapomněli, přineste je v týdnu. 
 

- V pátek se koná na mnoha místech Noc kostelů. Na plakátku je pozvání do Valaš. Klobouk 
 

- Příští neděli budeme slavit Slavnost Těla s Krve Páně. Mše svatá bude jen v 9 h. v Horní 

Lhotě, za pěkného počasí bude venku u kostela. Po ní bude eucharistický průvod k oltářům 

a pak malé posezení. Prosím o přípravu všeho ke mši svaté, oltáře k eucharistickému 

průvodů, zvu děvčata za družičky. K občerstvení, prosím přineste každý něco z domu…. 
 

- 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. 
 

- Během pár týdnů bude hotová nová zpovědnice do kostela v Dolní Lhotě. S p. starostou 

usilujeme ještě letos udělat část z venkovního kamenného obložení a fasády. Proto se 

obracím na každého farníka o finanční podporu. Z obecní dotace a obyčejných sbírek se to 

nepodaří. Za každý dar, děkuji předem. 


