
Pořad bohoslužeb od  13. 3.  do 20. 3. 2022 
 

 

Neděle 13. března 

2. neděle postní 

9.00 HL   Za † manžele Dobešovi a za duše v očistci 

10.30 DL   Za † Stanislava Kúdelu, syna, Marii Slovákovu, syna,  

  dva manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodiny 

Pondělí 14. března 17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 15. března 16.00 HL Na úmysl dárce ; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání 

Středa 16. března    
 

Čtvrtek 17. března 
16.00 HL Za † Oldřicha Ambrůze, sourozence, rodiče z obou stran  

s prosbou o požehnání a dary Ducha Svatého 
 

Pátek 18. března 
17.30 DL   Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu a Slávku, syna  

 Josefa a Václava, zetě Jiřího, dar zdraví ochranu pro * rod. 

Sobota 19. března 

Slavnost sv. Josefa, 

snoubence P. Marie 

8.00 DL  Za * a † farníky; zvláště za muže naší farnosti 

17.30 HL  Za † Josefa Machů, manželku Anastázii, syna Josefa, 

 vnučku Moničku a požehnání pro celou * rodinu 

 

Neděle 20. března 

3. neděle postní 

9.00 HL  Za † Helenu Úšelovu, † Vladislava Úšelu, jeho manželku, 

 rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, dar zdraví a požehnání pro 

 celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu  

 a dar víry pro celou * rodinu 

 

18. 3. Den uprchlíků 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

HL - čt 15.30 h.; ne 8.30 h.     DL - pá 17 h.; ne 10 h.    SE - st, pá 17 h. 
 

- Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli byla 20.240,-Kč; HL 9.510,-Kč, DL 10.730,-Kč. 

Všem dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže - 

na přípravu Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové a na setkání mladých s papežem 

na Světovém dni mládeže v Lisabonu v roce 2023. Pravidelná měsíční sbírka v tomto měsíci 

nebude. 
 

- V sobotu bude od 14.30 h. v Luhačovicích Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou. 
 

- Od dneška začíná v našem děkanátu nepřetržitá adorace - modlitby za mír. V naší farnosti 

budou adorace takto: v Dolní Lhotě - začne v sobotu v 19 h. a skončí v neděle v 10 h.; v 

Horní Lhotě - začne v neděli v 10 h. a skončí 18 h. Na adoraci se zapište, prosím do rozpisu. 
 

- V neděli bude křížová cesta na Komonec. Od kostela v HL se odchází ve 13.30 h. 
 

- Na stolku jsou tvrdé papíry na složení pokladničky na postní almužnu a malý sešitek s 

otázkami pro společné kráčení k Velikonocům v duchu synodální cesty. 
 

- V dubnu jsou v HL 3 volné termíny na mše svaté. Zájemci hlaste se u P. Jiřího. 


