
Pořad bohoslužeb od  23. 5. do  30. 5. 2021 
 

 

Neděle 23. května 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

7.30 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, požehnání 

9.00 HL   Za * a † farníky 

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

v očistci a požehnání pro celou * rodinu 

Pondělí 24. května 

Památka Panny Marie, 

Matky církve 

18.00 SE   Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar víry  

  a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

Úterý 25. května 

Památka sv. Magalény  

de Pazzi, panny 

  

Středa 26. května 

Památka sv. Filipa Neriho, 

kněze  

  

Čtvrtek 27. května 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze  

16.00 HL Za † rodinu Hložánkovu, Myškovu, Zelenkovu,  

† P. Radima a za duše v očistci 

17.30 DL Za * a † farníky 

Pátek 28. května 17.30 DL Za † manželku, duše v očistci a za celou * rodinu 

Sobota 29. května 

Památka sv. Zdislavy, 

17.30 HL Za † Miroslava Majzlíka, dvoje rodiče, duše v očistci, 

dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rod. 

 

Neděle 30. května 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice 

7.30 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, požehnání 

9.00 HL Za * a † rodinu Martincovu a dar zdraví pro děti 

10.30 DL Za † Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě Miroslava, 

jejich rodiče, duše v očistci, dar zdraví, ochranu  

a pomoc Panny Marie pro * rodiny 
 

24. 5. Den modliteb za církev v Číně  25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí 
 

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. 
 

Májové pobožnosti: 
Horní Lhota - ČT, SO, NE po mši svaté; ÚT v 18 h.   

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

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

- Pravidelná měsíční sbírka byla: 17.731,- Kč / HL 7.671,- Kč; DL 10.060,- Kč. Děkuji za Vaše 

dary. Dnes je sbírka na církevní školy. 
 

- V pátek (DL) a v sobotu (HL) se zapisují úmysly na mše svaté.… do zapisování jubilea 
 

- Příští neděli bude v 17.30 h. v kostele v HL setkání členů živého růžence. Bude to i s májovou 

pobožností. Na toto setkání může přijít každý farník. 
 

- V neděli 6.6. bude Slavnost Těla s Krve Páně. Po mši svaté v 9 h. v Horní Lhotě, venku u 

kostela bude eucharistický průvod. Prosím o přípravu všeho ke mši svaté a oltářů k 

eucharistickému průvodů, také družičky. Jak to bude s tradičním posezením se uvidí. 
 


