
Pořad bohoslužeb od  11. 7. do  18. 7. 2021 
 

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 * r. 

10.30 DL   Za * a † farníky 

Pondělí 12. července 17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

17.30 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu- pomoc a požehnání 

Úterý 13. července 

Památka sv. Jindřicha 

17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 14. července 

Památka bl. Hroznaty, 

mučedníka 

  

Čtvrtek 15. července 

Památka sv. Bonaventury, 

biskupa a uč. církve 

15.30 HL Za * a † farníky 

Pátek 16. července 

Památka Panny  

Marie Karmelské 

17.30 DL Na poděkování za dar života, pomoc a ochranu pro 

celou rodinu 

Sobota 17. července 

Památka bl. Česlava  

a sv. Hyacinta, kněží 

17.30 HL Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa 

Vaněčku, zdraví a požehnání pro děti s rodinami 

Neděle 18. července 

16. neděle v mezidobí; 

Oslava patronky kostela 

Panny Marie Karmelské 

9.00 DL  Za 50-níky z farnosti - pomoc, ochranu a požehnání 

10.30 DL  Za všechny dobrodince, farníky a poutníky 

 

 

- 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. 
 

- Minulou  neděli byla sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým tornádem. 

Celkem 94.570,- Kč --- v HL 53.720,-Kč; v DL 32.850,- a 8.000,- Kč dary. Bůh Vám štědře 

odplať Vaše dary. Příští neděli bude pravidelná měsíční. 
 

- Od zítřka začíná „Týden na faře“. Prosím ochotné maminky (babičky) o pomoc při 

vydávání oběda. Budou potřeba 3-4 na jeden den. Hlaste se v zákristii. Prosím také o nějaké 

buchty a koláče ke svačince. 
 

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

Ježdíková ze Sehradic. A v sobotu 7. 8. v HL Roman Váňa z Horní Lhoty a Zuzana 

Bilavčíková z Mistřic. Kdo byste věděl o překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to na 

faře. 
 

- Farnost Štítná pořádá v září zájezd do Maďarska. Podrobnosti na vývěsce. 


