
Pořad bohoslužeb od  6. 6. do  13. 6. 2021 
 

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 

Pondělí 7. června 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 8. června 17.30 DL  Za † Ludmilu Matulíkovu a požehnání pro celou * rodinu 

Středa 9. června 

Památka sv. Efréma 

  

Čtvrtek 10. června 16.00 HL Za † rodiče Žáčkovy, manžele Čechmánkovy  

a Kolaříkovy a za duše v očistci 

Pátek 11. června 

Slavnost Nejsvětějšího  

Srdce Ježíšova 

16.00 HL Za * a † farníky 

17.30 DL Na poděkování za 50 let společného života s prosbou  

o ochranu Panny Marie a požehnání a pro * rodiny 

Sobota 12. června 

Památka 

Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie 

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie  

na celém světě a za obrácení hříšníků  

17.30 HL Za † Františka Sanytráka z Podhradí, celou † rodinu  

s prosbou o ochranu, pomoc a požehnání pro * rodinu 

 

Neděle 13. června 

12. neděle v mezidobí 

7.30 DL  

9.00 HL Za † Václava Žáčka, dvoje rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † Miroslava Váňu, celou † rodinu, duše v očistci, 

ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Masařovu  

a Váňovu 
 

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: 

HL - ÚT v 18 h.; ČT, PÁ, SO, NE po mši svaté  DL - PO, ST v 18 h.; ÚT, PÁ po mši svaté 
 

- Poděkování: členům živého růžence za jejich modlitby. 
 

- V pátek 18. 6. bude v kostele v Dolní Lhotě modlitební večer, který povedou mladí 

společenství projekt ON v rámci tour VYVÝŠENÝ. Tato akce se koná od 24.4. do 2.7. 

postupně ve všech farnostech děkanátu ve spolupráci s animátory mládeže a kněžími. Program 

začíná mší svatou s novoknězem P. Hovádem v 17.30 hodin. Po ní bude modlitba chval, 

svědectví, modlitba za obnovu naší farnosti a také žehnání farnosti a obcím. Protože jde o 

dobro pro každého jednotlivce i našeho společenství, všichni jste zváni. 
 

- 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 na faře. 
 

- Od 12.7. do 16.7. se připravuje týden na faře pro děti naší farnosti. Přihlášky u P. Jiřího. 
 



- Dnes slavíme Slavnost Těla s Krve Páně. Po pokloně na tomto místě půjdeme k oltáři před 

farou, pak k oltáři na návsi, k oltáři u kostela a eucharistický průvod zakončíme v kostele. 

První půjde kříž, pak (prapory), hasiči, ministranti, družičky, já s Pánem Ježíšem a ostatní. 


