
Pořad bohoslužeb od  15. 5.  do 22. 5. 2022 
 

 

Neděle 15. května 

5. neděle velikonoční 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL   Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran, 2 švagry, 

  dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 16. května 

Svátek sv. J. Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 

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

Úterý 17. května     

Středa 18. května   
 

Čtvrtek 19. května 
16.00 HL Za † rodinu Pětrošovu, duše v očistci a požehnání  

pro * rodiny 

Pátek 20. května 

Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 

17.30 DL  Za † rodinu Malaníkovu a Večeřovu, dar zdraví  

 a požehnání pro * rodiny 

 

Sobota 21. května 
17.30 HL  Za † Františka Brostíka, jeho otce Vladislava Bílu  

 a celou * a † rodinu Brostíkovu 

 
Neděle 22. května 

6. neděle velikonoční 

9.00 HL   Na poděkování za 60 let života, † manželku Miriam  

  s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † Marii Chupíkovu (1. výročí), manžela Aloise,  

† členy rodiny s prosbou o ochranu a požehnání  

pro celou * rodinu 

 

22. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany 
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

Horní Lhota - ČT, SO a NE po mši svaté;  ÚT v 18 h.   Sehradice - denně v 18 h.   

Dolní Lhota - PÁ po mši svaté; PO, ÚT, ST, NE v 18 h.       u Boží muky nad DL - SO 19 h. 
 

- Sbírka na křesťanská media minulou neděli byla 17.296,- Kč; HL 9.676,- Kč; DL 7.620,- 

Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. Příští neděli bude sbírka na pomoc pronásledovaným 

křesťanům. 
 

- Děkuji 21 účastníkům pátečního setkání v duchu synodálního setkávání skupinek. Počítal 

jsem s tím, že větší počet farníků bude mít zájem o rozvoj života farnosti. 
 

- Dnes od 15 h. bude ve Slavičíně další setkání v rámci setkávání rodin ve farnostech našeho 

děkanátu. Všichni jste zváni. 
 

- Od čtvrtka je možné zapsat na faře jubilejní mše svaté. 
 

- Příští neděli bude v 17.30 h. v kostele v HL setkání členů živého růžence. Bude to i s májovou 

pobožností. Na toto setkání může přijít každý farník. 


