
Pořad bohoslužeb od  20. 6. do  27. 6. 2021 
 

 

 

Neděle 20. června 

12. neděle v mezidobí   

7.30 DL Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran  

s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 

9.00 HL   Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, sourozence, 

duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 HL Za Zuzanku, Kristýnku, Vojtu, Martina, Štěpána, Radka, 

Jindru, Michala, Taťánku, Darinu, jejich sourozence, rodiče, 

kmotry a jejich rodiny, ochranu, pomoc a požehnání v životě 

Pondělí 21. června 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 

18.00 SE   Za * a † rodinu Manduchovu, Novosadovu, Roubalíkovu,  

a za duše v očistci 

Úterý 22. června 17.30 HL  Na úmysl dárce; za * rodinu - ochranu, pomoc a požehnání 

Středa 23. června   

Čtvrtek 24. června 

Slavnost Narození  

sv. Jana Křtitele 

16.00 HL    Za † rodinu Šenovskou a Hlavicovu, ochranu a pomoc 

 Panny Marie, dary Ducha Svatého pro celou * rodinu 

17.30 DL Za * a † rodinu Žáčkovu a Martincovu a za duše v očistci  

Pátek 25. června 8.00 DL Za kněze, řeholníky a za nová kněžská povolání 
 

Sobota 26. června 

11.30 DL Svatba - Dalibor Goryczka a Barbora Váňová 

17.30 HL   Za † Antonína Boráně, jeho syna Antonína, duše v očistci, 

dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 
 

Neděle 27. června 

13. neděle v mezidobí   

9.00 HL    Za † Marii a Františka Ulrichovy, vnuka Petra  

 a celou * a † rodinu 

10.30 DL    Za † Jarmilu a Aloise Kuželovy, 2 syny, rodiče z obou 

 stran, Františka Janíka, duše v očistci a požehnání pro * rod. 
 

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. 
 

 

 

26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

Horní Lhota - ÚT, ČT, SO, NE po mši svaté 

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

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Probíhají volby do Pastorační rady farnosti. Prosím, abyste si vzali volební lístek, vyplnili 

ho a odevzdali do krabičky. Děkuji. 
 

 


