
Pořad bohoslužeb od  25. 7. do  1. 8. 2021 
 

 

Neděle 25. července 

17. neděle v mezidobí 

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

10.30 DL Na poděkování za 40 let života; pomoc a ochranu 

pro celou * rodinu 

Pondělí 26. července 

Památka sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

  

Úterý 27. července 

Památka sv. Gorazda a druhů 

18.00 SE Za † Františka Žáčka, rodiče z obou stran, nevěstu 

Soňu a za duše v očistci 

Středa 28. července   

Čtvrtek 29. července 

Památka sv. Marty 

16.00 HL  Za † Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,   

 Štraitovy, Stratilovy a tety Marii a Květu 

Pátek 30. července 

Památka sv. Petra Chrysologa, 

biskupa a učitele církve 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 31. července 

Památka sv. Ignáce  

z Loyoly, kněze 

11.00 DL Svatba -  Dominik Masař a Karolína Ježdíková 

17.30 HL Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran a dar 

zdraví pro celou rodinu 

 

Neděle 1. srpna 

18. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † Pavla Šenovského (1. výročí)  

a za celou * a † rodinu 

10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Annu  

a Aloise Petrů, dar zdraví a požehnání pro rodinu 

Barcuchovu 
 
 

- Ještě jednou děkuji maminkám (babičkám) které pomohli při „Týdnu na faře“ s 

vydáváním oběda i mladým, kteří se podíleli na organizaci a zajištění programu - Dominik, 

Adriana, Laura, Anička, Maruška, Martin, Petr, Tomáš, Jakub, Rosťa. Děkuji všem, kdo 

věnovali buchtu, bábovku, pití a další dobroty něco ke svačince; děkuji také všem, kdo jste 

se přičinili k pěknému prožití oslavy patronky kostela v DL Panny Marie Karmelské. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli při mších v DL byla 24.730,- Kč. V sobotu večer 

v HL 2.889,-Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

- V neděli 8.8. jdeme na farní pouť na Provodov. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. Kdo 

nemůžete na pouť, máte mši svatou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer v DL. 
 

- Na vývěsce je plakátek s pozváním na pouť do Maďarska, kterou organizuje P. Ondřej ze 

Štítné a pozvání pro mladí do Medjugorie na Mladifest.  
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok - pro školu v 

Dolní Lhotě i v Sehradicích. Přihlašují se děti, které v září nastoupí do 1.třídy. 


