
Pořad bohoslužeb od 14. 6. do 21. 6. 2020 
 

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 

Pondělí 15. června 

Památka sv. Víta, mučed. 

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 16. června   

Středa 17. června   

Čtvrtek 18. června 16.00 HL Za † rodinu Hlavicovu a Šenovskou, duše v očistci, 

ochranu Panny Marie a dar zdraví pro * rodinu 

Pátek 19. června 

Slavnost Nejsvětějšího  

Srdce Ježíšova 

16.00 HL Za † Vladimíra Rafaju, jeho manželku, za rodinu 

Pátkovu, duše v očistci, dar zdraví a požehnání  

pro celou * rodinu 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 20. června 

Památka Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie 

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie  

na celém světě a za obrácení hříšníků  

17.30 HL Za † Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví   

a požehnání pro celou * rodinu 

 

Neděle 21. června 

12. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína  

a Františku Máčalovy, duše v očistci a ochranu  

pro celou * rodinu 

10.30 DL Za Marka a Nikolku, jejich rodiče, sourozence a celé 

rodiny 
 

21.6. Den otců 
 

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.; PÁ po mši svaté 
 

- Kdo jste zapomněli odevzdat pokladničku s postní almužnou, přineste ji do čtvrtka. 
 

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

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- 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. 
 

- Dnes slavíme Slavnost Těla s Krve Páně. Po ohláškách přinesu monstranci s Ježíšem. Po 

pokloně na tomto místě půjdeme k oltáři před farou, pak k oltáři na návsi, k oltáři u kostela a 

eucharistický průvod zakončíme v kostele. První půjde kříž, pak prapory, hasiči, ministranti, 

družičky, já s Pánem Ježíšem a ostatní. Po skončení průvodu jste všichni zváni na občerstvení. 


