
Pořad bohoslužeb od 28. 6. do 5. 7. 2020 
 

 

Neděle 28. června 

13. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štraitovy,  

 Stratilovy, tetu Květu a Marii, požehnání, dar zdraví a víry 

 pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku, * a † r. 

 Maňasovu, za duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

Pondělí 29. června 

Slavnost sv. Petra  

a Pavla, apoštolů 

16.00 HL Za † rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence, dar víry  

a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

17.30 DL Za † rodiče Kuželovy, 2 syny, rodiče z obou stran, Františka 

Janíka, duše v očistci, za dar zdraví a požehnání pro * rod. 

Úterý 30. června 18.00 SE Za * a † farníky 

Středa 1. července   

Čtvrtek 2. července 16.00 HL  Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, pravnuka, rodiče 

 Majeríkovy, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * r. 

Pátek 3. července 

Svátek sv. Tomáše, 

apošt.;1.pátek měsíce 

16.00 HL  Za † Annu a Františka Maňasovy, jejich sourozence  

 s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

17.30 DL Za † Marii Tarabusovu a za celou * rodinu 

Sobota 4. července 

Památka sv. Prokopa, 

opata;1.sobota měsíce 

10.30 DL Na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání  

do dalších let a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 5. července 

Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha a Metoděje, 

biskupa, patr. Evropy 

9.00 HL  Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery  

 a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

- Děkuji všem, kdo jste pravidelně, celý měsíc, uctívali Ježíšovo Nejsvětější Srdce. 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci ještě budou: 

Horní Lhota - PO po mši svaté; ÚT v 18 h. Dolní Lhota - PO po mši svaté; ÚT v 18 h. 
 

- Včera uzavřeli v Dolní Lhotě manželství Jan Trna z Brna a Zuzana Pavelková DL. 

Vyprošujme jim do společného života potřebné milostí. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 23.240,- Kč (HL 9.590,- Kč, DL 13.650,- 

Kč). Od několika dárců jsem přijal celkově 14.000,- Kč na kostel v Dolní Lhotě. K Postní 

almužně minulou neděli přibylo 1.365,-Kč (HL 365,- Kč, DL 1.000,- Kč). Za Všechny dary 

Vám Bůh štědře odplať. Dárcům mohu vystavit potvrzení pro snížení základu na odvod 

daně. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- 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. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Budou se dávat 

po mši svaté v zákristii. 
 


