
Pořad bohoslužeb od  22. 5.  do 29. 5. 2022 
 

 

 

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 
 

Pondělí 23. května 
18.00 SE   Za † Jaroslava Majeríka, jeho † rodinu, za duše  

  v očistci a požehnání pro * rodiny 

Úterý 24. května 
  

Středa 25. května 

Památka sv. Magalény  

de Pazzi, panny 

  

Čtvrtek 26. května 

Slavnost  

Nanebevstoupení Páně 

16.00 HL Za † Josefa Šimoníka, jeho rodiče, duše v očistci, 

požehnání a ochranu pro * rodiny 

17.30 DL Za * a † farníky 
 

Pátek 27. května 
17.30 DL Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 
 

Sobota 28. května 
17.30 HL Za † Zdenku a Františka Odehnalovy, jejich rodiče,  

dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

 

 

Neděle 29. května 

7. neděle velikonoční 

9.00 HL Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče  

a sourozence, zetě Miroslava a ochranu Panny Marie  

pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † rodinu Maňasovu a Stloukalovu, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 

 

22. 5. Den modliteb za pronásledované křesťany   24. 5. Den modliteb za církev v Číně 

25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí  29. 5. Den modliteb za sdělovací prostředky 
 

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. 
 

- Dnes je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Podpořme tyto své bratry a sestry i 

svou modlitbou. 
 

- Dnes 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. 
 

- Do pátku je možné zapsat na faře jubilejní mše svaté. 
 

- V pátek (DL) a v sobotu (HL) se zapisují úmysly na mše svaté na 2. pololetí roku. 


