
Pořad bohoslužeb od  16. 5. do  23. 5. 2021 
 

 

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 

Pondělí 17. května 18.00 SE  Za † Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna 

 Karla, jeho dvě manželky a dceru, dar zdraví a ochranu 

 pro celou * rodinu 

Úterý 18. května  17.30 HL   Za * a † farníky 

Středa 19. května   

Čtvrtek 20. května 

Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 

16.00 HL Za † Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci, požehnání 

a ochranu pro celou * rodinu 

Pátek 21. května 17.30 DL  Za dvoje † rodiče, jejich † děti, duše v očistci, 

 požehnání a pomoc pro * rodiny 

Sobota 22. května 

Památka sv. Rity, řehol. 

17.30 HL  Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče  

 s prosbou o ochranu a požehnání pro celou * rodinu 

Neděle 23. května 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL   Za * a † farníky 

10.30 DL Za † Boženu a Aloise Maňasovy, za † rodinu, duše 

v očistci a požehnání pro celou * rodinu 
 

16. 5. Den modliteb za sdělovací prostředky 
 

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 - ÚT, ČT. NE po mši svaté   u Boží muky nad DL - PO, ST 19 h.  

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

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka; Pouť ke Chladné studni - mše svatá v 15 hod.  
 

- Charita Luhačovice pořádá od 19. do 22.5. humanitární sbírku šatstva. Podrobnosti na 

plakátku na vývěsce. 
 

- Od čtvrtka je možné zapsat na faře jubilejní mše svaté. 
 

- V sobotu bude po mši svaté v kostele v HL modlitební vigílie před Slavností Seslání 

Ducha svatého. Přijďte prosit. 
 

- Příští neděli bude sbírka na církevní školy. 
 

- V neděli 30.5. bude v 17.30 hodin v kostele v HL setkání členů živého růžence. 


