
Pořad bohoslužeb od  3. 4.  do 10. 4. 2022 
 

 

Neděle 3. dubna 

5. neděle postní 

9.00 HL   Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání 

10.30 DL   Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran s prosbou  

  o dar zdraví a požehnání pro * rodiny 
 

Pondělí 4. dubna 
18.00 SE   Za † rodiče Idesovy, Bačovy, jejich 2 dcery, 2 syny, bratra 

  Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu pro * r. 
 

Úterý 5. dubna 
17.30 DL Za dar víry v celé rodině, uzdravení syna, pomoc, ochranu  

a požehnání pro celou * rodinu 

Středa 6. dubna   
 

Čtvrtek 7. dubna 
15.30 DL  Pohřeb pí Ludmily Koutné 

16.45 HL  Za * a † farníky 

 

Pátek 8. dubna 

17.30 DL  Za † Daniela a Antonii Bruníkovy, za † Josefa a Františku 

 Maňasovy, za rodinu Bruníkovu a Maňasovu, za duše  

 v očistci a požehnání pro * rodinu 
 

Sobota 9. dubna 
17.30 HL  Za † Annu Dočkalovu (1. výročí), manžela, duše v očistci  

 a za celou * a † rodinu 
 

Neděle 10. dubna 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

8.45 HL Za † Antonína Boráně, syna Antonína, nemocnou vnučku 

Kláru s prosbou o požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a † farníky 

 

7. 4.  Světový den zdraví 

7. 4.  Zpovědní den farnosti: Horní Lhota 14.30-16.30 h. Dolní Lhota 14-16 h. 
 

Pobožnosti křížové cesty: 

HL - čt 16.15 h.           DL - pá 17 h.        SE - st, pá 17 h. 
 

- P. Jiří děkuje všem, kdo se přičinili na uklízení kostela v Dolní Lhotě. 
 

Pro Horní Lhotu: V úterý se bude od 13 hodin dělat velký úklid kostela. Prosíme muže i 

ženy, aby přišli pomoct. 
 

- Příští neděli se odevzdávají kasičky s postní almužnou. 
 

- V sobotu 9.4. bude ve Vysokém Poli křížová cesta mladých našeho děkanátu. Sraz je u 

Envicentra v 17 hodin. 
 

- Společnost Arcibiskupské zámecké víno v Kroměříži nabízí k zakoupení na Velikonoce 

mešní vína. Nabídku najdete ve Farním listě. Pokud nějaké víno chcete, obraťte se do konce 

týdne na P. Jiřího. 
 

- Začátkem května se začne pracovat na obkládání kostela v Dolní Lhotě, na podzim by měli 

být pořízeny vitráže do presbytáře. Obkladový materiál je koupený minulý rok. Cena práce 

obkládání se odhaduje na 200 tis. Kč, vitráže na 160 tis. Kč. 100 tis. Kč je slíbeno z dotace 

Obce Dolní Lhota, zbytek bude pokryt ze sbírek a darů. P. Jiří děkuje za každý dar na tento 

záměr. 


