Pořad bohoslužeb 8. 5. do 15. 5. 2022
Neděle 8. května
4. neděle velikonoční;

9.00 HL Za všechny maminky
10.30 DL Za všechny maminky

Svátek matek

Pondělí 9. května
Úterý 10. května
Středa 11. května

18.00 SE Za * a † farníky

16.00 HL Za † Marii Petrů, Josefa Luku a za odvrácení zla ve
světě
Pátek 13. května
17.30 DL Za † manželku, duše v očistci a za celou * rodinu
11.00 SE Mše svatá u Boží muky u OÚ - Za všechny občany
Sobota 14. května
Sehradic, ochranu a pomoc Boží
Svátek sv. Matěje, apošt. 17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu s prosbou o dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
9.00 HL Za * a † farníky
Neděle 15. května
10.30 DL Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran, 2 švagry, dar
5. neděle velikonoční
zdraví a ochranu pro * rodinu
Čtvrtek 12. května

8. 5. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek
Májové pobožnosti v týdnu:
Horní Lhota - ČT, SO a NE po mši svaté; ÚT v 18 h.
Dolní Lhota - PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, NE v 18 h.

Sehradice - denně v 18 h.
u Boží muky nad DL - SO 19 h.

- Dnes je sbírka na křesťanská media. Pravidelná měsíční tento měsíc nebude, protože
koncem května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
- Dnes odpoledne bude ve Vizovicích divadelní zpracování pašijí Až na smrt. A v
Luhačovicích je koncert studentů Stojanova gymnázia z Velehradu. Podrobnosti na
plakátcích.
- Chcete, aby se v naší farnosti něco změnilo k lepšímu? Přijďte v pátek v 19 h. na faru na
setkání synodálních skupinek a všech, kdo mají zájem o dění ve farnosti.
- V sobotu večer jsou zváni všichni mladí na sportování (volejbal) do Štítné nad Vláří. Tato
akce se koná v rámci akcí mládeže našeho děkanátu.
- Příští neděli odpoledne od 15 h. bude ve Slavičíně další setkání v rámci setkávání rodin ve
farnostech našeho děkanátu. Všichni jste zváni.

