
Pořad bohoslužeb od  26. 3. do  2. 4. 2023 
 

 

Neděle 26. března 

5. neděle postní 

9.00 HL   Za † Josefa Machů, manželku Anastázii, syna Josefa, vnučku 

  Moničku s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za † Jaroslava Masaře (1.výročí) a manželku 

Pondělí 27. března 17.00 SE   Za * a † rodiny Machů a Latinákovy 

Úterý 28. března 8.30 HL Na úmysl dárce - poděkování za všechna dobrodiní 

Středa 29. března   

Čtvrtek 30. března 16.00 HL   Za † rodinu Pětrošovu, pomoc a ochranu pro celou * rodinu 
 

Pátek 31. března 
17.30 DL Za † Josefa Hubáčka (1. výročí), rodiče, za dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

Sobota 1. dubna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu pro celý svět 

17.30 HL   Za členy živého růžence z Horní Lhoty 
 

Neděle 2. dubna 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

8.45 HL   Za † rodiče Petrů, syna Miroslava, † Adolfa a Marii 

  Petrášovy, syna Josefa, ostatní † rodinu, dar zdraví a ochranu 

  Panny Marie pro * rodinu 

10.30 DL   Za † Ludmilu Koutnou (1.výročí), rodiče a za celou * rodinu 

 

Pobožnosti křížové cesty:  HL - čt 15.30 h.    DL - pá 17 h.; ne 10 h.   SE - pá 15 h. 
 

30. 3.  Zpovědní den farnosti: Horní Lhota i Dolní Lhota 14-16 h. Rozpis na nástěnce. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli: 15.744,- Kč. (HL 8.204,- Kč; DL 7.540,- Kč) 
 

- Poděkování všem: kdo byli na křížové cestě farnosti na Komonec; kdo se s maminkami z 

hnutí modliteb matek modlili za děti; kdo se podíleli na organizaci celého odpoledne se 

sestrami karmelitkami ze Štípy a všem, kdo přispěly nějakou dobrotu k občerstvení. 
 

- Dnes bude ve Valašských Kloboukách od 14:30 h. na Pastoračním domě 3. setkání pro 

manžele a rodiny na téma My dva a Bůh. Přijďte se povzbudit svědectvím ze života 

několika manželských párů a prožít hezké odpoledne. 
 

- V pátek bude v okolí Luhačovic extrémní noční křížová cesta. Půjde také procesí z 
Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Sraz je ve 21 h. u hřbitova. Podrobnosti na 

vývěsce. 
 

- V sobotu bude ve Zlíně v Kongresovém centru od 9 h. program svědectví, promluv a 

modliteb s názvem Otcovo srdce. Podrobnosti jsou na letáčku na stolku. Ve stejný den bude 

v Olomouci v sálu kurie Den s arcibiskupem Stojanem. Podrobnosti jsou na plakátě. 
 

- Příští neděli se odevzdávají kasičky s postní almužnou. 
 

- Společnost Arcibiskupské zámecké víno v Kroměříži nabízí k zakoupení na Velikonoce 
mešní vína. Pokud nějaké víno chcete, obraťte se na P. Jiřího. 
 

- Bratři a sestry. Pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj 

adorační den, při kterém pamatuje na rodiny a na bohoslovce, kteří se ten den modlí za 

danou farnost. Už léta konáme děkanátní poutě za nová duchovní povolání a za obnovu 

rodin. Do konce března se podávají přihlášky do semináře, proto vás prosíme o modlitbu za 

ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním 

povolání, povzbuzujeme, nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým 

ANO. Církev potřebuje odvážné pastýře. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat, 

nebo již maturitu máte, obraťte se na své kněze, kteří vám podají potřebné informace. 


