
Pořad bohoslužeb od  30. 5. do  6. 6. 2021 
 

 

Neděle 30. května 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice 

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

pomoc a 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 

Pondělí 31. května 

Svátek Navštívení P. Marie 

17.30 DL   Za * a † rodinu Mikuláškovu a Petrášovu 

  Mše svatá bude u Boží muky nad DL 

 

Úterý 1. června 

Památka sv. Justina mučed. 

18.00 SE Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou  

o dar zdraví, víry a věčné spásy pro * i † rodiny 

Šimoníkovy, Pavelkovy, Pokorné, Neubauerové 

Kluviové, zvláště za děti a duše v očistci 

Středa 2. června   

Čtvrtek 3. června 

Památka sv. Karla Lwangy,  

a druhů, mučedníků 

  

Pátek 4. června 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za účastníky májových pobožností a jejich rodiny 

17.30 DL Na poděkování za dožitá léta, ochranu Panny Marie  

a  požehnání pro * rodiny 

Sobota 5. června 

Památka sv. Bonifáce,  

bisk. a muč.;1.sobota v měsíci 

8.00 DL   Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic 

 

Neděle 6. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

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

 pomoc a požehnání 

9.00 HL  Na poděkování za dar eucharistie, všechny milosti  

 a dobrodiní a za * a † farníky 
 

1. 6. Mezinárodní den dětí   5. 6. Světový den životního prostředí 
 

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. 
 

 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci:  

Horní Lhota - ÚT v 18 h.; PÁ, SO, NE po mši 

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

- Sbírka na církevní školy byla:  14.365,- Kč / HL 6.615,- Kč; DL 7.750,- Kč. Děkuji. 
 

- Dnes bude v 17.30 h. v kostele v HL setkání členů živého růžence. Může přijít každý. 
 

- V pondělí bude u kapličky nad Dolní Lhotou poslední májová. Mše svatá v 17.30 hodin. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření…... 
 

- 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 ke mši i oltářů k průvodů, také družičky.  
 

- V sobotu 26.6. chtějí v DL uzavřít manželství Dalibor Goryczka z Lipníka a Barbora Váňová 

z DL. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to neprodleně na faře. 


