Pořad bohoslužeb od 20. 3. do 27. 3. 2022
9.00 HL Za † Helenu Úšelovu, Vladislava Úšelu a jeho manželku,
Neděle 20. března
† rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, dar zdraví a požehnání
3. neděle postní
pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu
a požehnání pro * rodiny
Pondělí 21. března 17.00 SE Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, duše v očistci,
požehnání a ochranu pro celou * rodinu
Úterý 22. března
Středa 23. března
Čtvrtek 24. března 16.00 HL Za † rodinu Šillerovu, Kupčekovu a za duše v očistci
Pátek 25. března 16.00 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc
Slavnost
a požehnání
Zvěstování Páně 17.30 DL Za rodinu Váňovu a Masařovu a za duše v očistci
Sobota 26. března 17.30 HL Za † Františka Dočkala ml. a Františka Dočkala st. (1. výročí)
a za celou * a † rodinu
9.00 HL Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka
Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu
Neděle 27. března
10.30 DL Za † Marii a Josefa Petrášovy, † Libuši a Aloise Divokovy
4. neděle postní
a požehnání pro celou * rodinu
21. 3. Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

Pobožnosti křížové cesty:
HL - čt 15.30 h.; ne 8.30 h.

DL - ne 10 h.

SE - st 17 h.

- Celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže byla 13.110,-Kč; HL 7.430,-Kč, DL
5.680,-Kč. Bůh Vám štědře odplať. Pravidelná měsíční sbírka v tomto měsíci nebude.
- Dnes je v naší farnosti adorace - modlitby za mír. K adoraci se zapište, prosím do rozpisu.
- Dnes bude křížová cesta farnosti na Komonec. Od kostela v HL se odchází ve 13.30 h.
Dnes bude od 15 h. v kostele v Újezdě u VK 6. setkání děkanátního projektu Amoris
Leatitia. Téma: Láska, která se stává plodnou.
- Od pátku do neděle mají maminky z hnutí modlitby matek svoje třídenní. K modlitbám
jste zváni všichni. Začínají hodinu před mší svatou.
- V pátek po mši svaté se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Připravte se ...
- V sobotu jsou od 9 hod. zváni na plovárnu do Luhačovic tříkrálový koledníci a vedoucí
skupinek. Podrobnosti na plakátku.
- Příští neděli bude od 14 h. v hale u školy v DL Sportovní odpoledne pro děti a mládež.
- V dubnu jsou v HL 3 volné termíny na mše svaté. Zájemci hlaste se u P. Jiřího.
Pro Dolní Lhotu: - V úterý 29.3. se bude od 9 hodin dělat velký úklid kostela. Prosíme muže
i ženy, aby přišli pomoct.

