
Pořad bohoslužeb od 5. 7. do 12. 7. 2020 
 

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 † Jiřího Kuželu, duše v očistci a požehnání  

 pro celou * rodinu 

Pondělí 6. července 

Památka sv. Marie 

Goretti, panny a muč. 

13.00 HL  Pohřeb pí. Marie Fojtíkové 

18.00 SE  Za účastníky májových pobožností, ochranu a pomoc  

 pro jejich rodiny 

Úterý 7. července 17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 8. července   

Čtvrtek 9. července 16.00 HL Za * a † rodinu Pastyříkovu, Černochovu a Justovu 

Pátek 10. července 17.30 DL Za * a † rodinu Kozubíkovu a Masařovu 

Sobota 11. července 

Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona Evropy 

17.30 HL Za † rodiče Dočkalovy, syny, dvě snachy s prosbou o dar 

zdraví a požehnání pro * rodinu 

Neděle 12. července 

15. neděle v mezidobí  

9.00 HL  Za † rodiče Váňovy, Latinákovy, sestru Ludmilu  
 a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

 

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

- Od 13. do 17.7. se připravuje pro dětí Týden na faře. Prosím ochotné maminky (babičky) o 

pomoc při vydávání oběda. Když se najdou dvě (tři) na jeden den, bude to stačit. Prosím 

také o nějaký koláč ke svačince. 
 

- V sobotu 1. 8. chtějí v HL uzavřít manželství Josef Šenovský a Monika Pospíšilová z 

Horní Lhoty. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to na faře. 
 

- Děkuji za dary od několika dárců na kostel v Dolní Lhotě v celkové výši 14.000,- Kč.  
Dárcům mohu vystavit potvrzení pro snížení základu na odvod daně. 
 

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

po mši svaté v zákristii. 
 

- Kněží děkanátu hledají pro farnosti revizní techniky jak v oblasti elekto tak v oblasti plyn. 

Pokud o někom víte, prosím o doporučení. 
 


