
Pořad bohoslužeb od  2. 5. do 9. 5. 2021 
 

 

Neděle 2. května 

5. neděle velikonoční 

8.00 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

9.00 HL   Za * a † rodinu Vrlovu 

10.30 DL   Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti 

Pondělí 3. května 

Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

18.00 SE Za † stařečky Latinákovi, rodiče Idesovy, bratra Aloise, 

Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu  

pro celou * rodinu  

Úterý 4. května 

Památka sv. Floriána, 

mučedníka 

   

Středa 5. května    

Čtvrtek 6. května 

Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze a m. 

16.00 HL   Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu, jejich † dceru 

  Jarmilu Dleskovu, duše v očistci, pomoc a ochranu 

  Panny Marie pro celou * rodinu 
 

Pátek 7. května 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL   Za všechny nemocné v naší farnosti 

17.30 DL   Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

  a požehnání 

Sobota 8. května 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 

8.00 DL Na poděkování za všechny milosti a dary s prosbou o 

ochranu 

17.30 HL Za † Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče  

s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 
 

Neděle 9. května 

6. neděle velikonoční 

8.00 DL Za * a † farníky 

9.00 HL Za všechny maminky 

10.30 DL Za všechny maminky 
 

6. 5. Den modliteb za kněžská povolání    9. 5. Svátek matek 
 

UPOZORNĚNÍ: 

- Počet účastníků bohoslužeb je bez omezení. Účastníci musí mít ochranu dýchacích cest a 

dodržují rozestupy 2m. Při vstupu si dezinfikují ruce. 
 

- Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň 

kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 9-19 hod.; DL - 9 - 19 hod. 
 

- Každou neděli je možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. 
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

Horní Lhota - ČT, SO, NE po mši svaté; ÚT v 18 h.   Sehradice - podle domluvy 

Dolní Lhota - PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, NE v 18 h.,  
u Boží muky nad DL - PO, ST 18.30 h.    
 

- Sbírka na křesťanská media minulou neděli byla 11.831,- Kč z toho HL 5.851,- Kč; DL 

5.980,- Kč. Bůh Vám odplať Vaše dary. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace. 

Po mši svaté prvopáteční pobožnost Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 17 hod. Po mši 

svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 


