Pořad bohoslužeb 1. 5. do 8. 5. 2022
Neděle 1. května
3. neděle velikonoční
Pondělí 2. května

9.00 HL Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí farnosti
10.30 DL Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče
a sourozence, vnuka Petra, dar zdraví, pomoc a ochranu
Panny Marie pro * rodiny
18.00 SE Za † rodiny Manduchovy, Novosádovy, Roubalíkovy,
Váňovy, † sestru Jiřinu, duše v očistci, ochranu Panny
Marie pro * rodiny
17.30 DL Na poděkování za 30 let manželství s prosbou o ochranu
a požehnání pro celou * rodinu

Úterý 3. května
Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů
Středa 4. května
Památka sv. Floriána,
mučedníka
Čtvrtek 5. května
16.00 HL Za † manžele Januškovy a tetu Marii
Pátek 6. května
16.00 HL Za † Marii a Františka Šenovské, dceru Yvetu, Marii
Památka sv. Jana
a Josefa Pláškovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou
Sarkandra, kněze a m.;
o dar zdraví a požehnání pro * rodiny
1. pátek v měsíci
17.30 DL Za * a † farníky
8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
Sobota 7. května
17.30 HL Za † rodiče Ludmilu a Josefa Zábojníkovy, bratra Petra,
1. sobota v měsíci
rodinu Zábojníkovu a Pytlovu, dar zdraví a požehnání pro
celou * rodinu
Neděle 8. května
9.00 HL Za všechny maminky
4. neděle velikonoční; 10.30 DL Za všechny maminky
Svátek matek
5. 5. Den modliteb za kněžská povolání

8. 5. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Májové pobožnosti v týdnu:
Horní Lhota - ČT, SO a NE po mši svaté; ÚT v 18 h.
Dolní Lhota - ÚT po mši svaté; PO, ST, NE v 18 h.

Sehradice - podle domluvy
u Boží muky nad DL - SO 19 h.

- Včera uzavřeli manželství Milan Spisar z Jasenné a Kateřina Kolaříková ze Sehradic.
Vyprošujme jim do společného života potřebné milostí.
- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace.
Po mši svaté prvopáteční pobožnost Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 17 hod. Po mši
svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- Příští neděli bude sbírka na křesťanská media.
- Synoda pokračuje. Kdy? V pátek 13.5. v 19 h. na faře. Kdo? Všechny synodální skupinky
a každý, kdo má zájem o dění ve farnosti.
- Do krabičky se odevzdávají sešitky z postní doby - aby se Boží království přiblížilo.
- Děkanátní centrum pro rodinu Valašské Klobouky zve rodiny ve dnech 16.-23.7. na letní
dovolenou. Jsou poslední volná místa.

