
Pořad bohoslužeb od  9. 5. do 16. 5. 2021 
 

 

Neděle 9. května 

6. neděle velikonoční 

8.00 DL Za * a † farníky 

9.00 HL Za všechny maminky  

10.30 DL Za všechny maminky  

Pondělí 10. května   

Úterý 11. května   

Středa 12. května   

Čtvrtek 13. května 

Slavnost  

Nanebevstoupení Páně 

16.00 HL Za † rodiče Polomíkovy, Fiuráškovy, † děti s prosbou  

o ochranu Panny Marie pro * rodiny 

17.30 DL Za † Františku Janušku, rodiče z obou stran, † rodinu  

s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 

Pátek 14. května 

Svátek sv. Matěje, apošt. 

17.30 DL Za nenarozené děti, ochranu života od početí do smrti  

a za nápravu špatných zákonů 

Sobota 15. května 

 

17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy a Pláškovy, 

jejich syna Vincenta s prosbou o dar zdraví na 

přímluvu Panny Marie pro celou * rodinu 

 

Neděle 16. května 

7. neděle velikonoční 

8.00 DL  Za studenty, jejich pedagogy a vychovatele 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života, za † manžela  

 s prosbou o ochranu a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dva švagry, 

 dar zdraví a ochranu pro * rodinu 
 

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

16. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany 
 

UPOZORNĚNÍ: 

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

dodržují rozestupy 2 m. 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 a NE po mši svaté;  ÚT v 18 h.  

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

u Boží muky nad DL - PO, ST 19 h.      Sehradice - podle domluvy   
 

- Od pondělí do středy budu mít dovolenou. V případě potřeby se obraťte na kněze z 

Luhačovic. 
 

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

naše pronásledované bratry a sestry. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka a další neděli sbírka na církevní školy. 

 

V sobotu chtějí ve Zlíně na Jižních Svazích uzavřít manželství David Majzlík a Karolína 

Kočicová. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku oznamte to na faře. 


