
Pořad bohoslužeb od 10. 5. do 17. 5. 2020 
 

Neděle 10. května 

5. neděle velikonoční 

9.00 HL Za všechny maminky  

10.30 DL Za všechny maminky  

Pondělí 11. května 8.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 12. května   

Středa 13. května 

Panny Marie Fatimské 

  

Čtvrtek 14. května 

Svátek sv. Matěje, apoštola 

16.00 HL Za * a † farníky 

Pátek 15. května 17.30 DL Za † manžela Karla, rodiče Malyškovy, Voltnerovy, 

Slávku a Miroslava a za celou * rodinu 

Sobota 16. května 

Památka sv. Jana 

Nepomuckého, kněze a muč. 

17.30 HL Za * a † rodinu Honzovu a Schovajsovu 

 

Neděle 17. května 

6. neděle velikonoční 

9.00 HL  Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou 

 stran a za dar zdraví a pomoc pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Emilii Kuželovou (1. výročí), jejího manžela 

 Josefa a za * a † rodinu 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Od 11. 5. se může mše svaté účastnit do 100 osob. Na prvním místě je rodina, která 

zadala úmysl mše svaté se svými příbuznými (přáteli) - do 100 osob. Zbytek účastníků, 

ostatní rodiny, jsou venku ve skupinkách v odstupu 2 metry. 

Svátost smíření je možná 20 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma. 

Každý den v týdnu budou kostely otevřené (vstupní prostory) pro osobní modlitbu. 
 

OZNAMY: 

10. 5. Svátek matek    12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek 

17. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany 
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

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

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

u Boží muky nad DL - PO, ST 18.30 h.      Sehradice - podle domluvy   
 

- Z pátku na sobotu byla v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Děkuji všem.…   
 

- Blíží se zapisování úmyslů mší svatých. Od čtvrtka se zapisují jubilea. 
 

- Příští neděli je Den modliteb za pronásledované křesťany. Pamatujme, prosím, společně na 

naše pronásledované bratry a sestry. Modlitby podpořme sbírkou na pomoc křesťanům na 

Blízkém východě. 
 

- Děkanát Uherský Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Technického 

pracovníka/ce děkanátu Uherský Brod. Podrobnosti pro zájemce jsou na vývěsce. 
 

- Od pondělka do středy budu mít dovolenou. Pokud byste potřebovali službu kněze obraťte 

se na P. Jana z Újezda. 
 


