
Pořad bohoslužeb od  4. 7. do  11. 7. 2021 
 

 

Neděle 4. července 

14. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Milana Váňu (1. výročí) a za celou * a † rodinu 

10.30 DL  Za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou o ochranu  

 a požehnání pro * rodinu 

Pondělí 5. července 

Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha a Metoděje, 

biskupa, patr. Evropy 

16.00 HL  Za * a † farníky 

17.30 DL  Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratra, 

 pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu 

Úterý 6. července 

Památka sv. Marie 

Goretti, panny a muč. 

18.00 SE Za účastníky májových pobožností, ochranu a pomoc  

pro jejich rodiny 

Středa 7. července   

Čtvrtek 8. července 16.00 HL Za * a † rodinu Pastyříkovu, Černochovu a Justovu 

Pátek 9. července 17.30 DL Za † manžela a rodiče s prosbou o ochranu pro celou * r. 

Sobota 10. července 17.30 HL Za † rodiče Fojtíkovy a Březinovy a za celou * rodinu 
 

Neděle 11. července 

15. neděle v mezidobí  

9.00 HL  Za † prarodiče Dočkalovy, dva syny, snachy a vnuka  

 Františka s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 
 

 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili minulý Pá-Ne s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- Na dnešní neděli vyhlásil náš arcibiskup Jan ve všech farnostech diecéze sbírku na pomoc 

lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. 
 

- V pátek 9.7. bude v Luhačovicích v kostele od 19 hodin přednáška o rodině a vztazích 

manželů Güttnerových. 
 

- Od 12. do 16.7. se připravuje pro dětí Týden na faře. Prosím ochotné maminky (babičky) o 

pomoc při vydávání oběda. Budou potřeba 3-4 na jeden den. Prosím také o nějaký koláč ke 

svačince. 
 

- V sobotu 31. 7. chtějí v DL uzavřít manželství Dominik Masař z Dolní Lhoty a Karolína 

Ježdíková ze Sehradic. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to na 

faře. 
 

- Každým rokem se koná ve školách Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří. Letos se jí 

zúčastnilo 15 dětí ze 2. třídy ze školy v Dolní Lhotě. Velkého úspěchu a ocenění dosáhli Jiří 

Masař z Dolní Lhoty (2. místo) a Denisa Maňasová z Horní Lhoty (3. místo). Jejich 

výtvarné práce jsou k podívání na nástěnce. Poděkování patří učitelce Janě Kučerové, která 

děti k malování přiměla. 


