
Pořad bohoslužeb od  29. 5.  do 5. 6. 2022 
 

 

 

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 

Pondělí 30. května 

Památka sv. Zdislavy 

18.00 SE   Za * a † farníky 

Úterý 31. května 

Svátek Navštívení P. Marie 

17.30 Za * a † rodinu Mikuláškovu a Petrášovu 

  Mše svatá u Boží muky nad DL 

Středa 1. června 

Památka sv. Justina, muč. 

  

 

Čtvrtek 2. června 
16.00 HL   Za * a † rodiny Zelenkové, Kozubíkové, Myškové  

  a za duše v očistci 

Pátek 3. června 

Památka sv. Karla Lwangy, 

a druhů, mučed.;  

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za * a † rodinu Pavlíčkovu a brzké uzdravení 

nemocné osoby 

17.30 DL Za zdraví, ochranu a požehnání rodičů a dětí  

a za rodinu Miškaříkovu 

Sobota 4. června 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic 
 

Neděle 5. června 

Slavnost Seslání  

Ducha svatého 

9.00 HL   Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče, 

  sourozence, duše v očistci a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za † Františka Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu 

  s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

 

1. 6. Mezinárodní den dětí   2.6. Den modliteb za kněžská povolání  
 

Májové pobožnosti v týdnu: 

PO - Dolní Lhota + Sehradice v 18 h.   ÚT, u Boží muky nad DL po mši svaté (17.30 h.) 
 

- Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům byla: 16.944,- Kč / HL 10.414,- Kč; DL 

6.530,- Kč. Děkuji za Vaše dary. 
 

- Děkuji členům živého růžence za jejich modlitby i za účast na nedělním setkání. 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

Horní Lhota - ČT, PÁ, SO, NE po mši svaté  Dolní Lhota - PÁ po mši svaté 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; podvečerní pořad v HL i DL jako obvykle. 
 

- V sobotu bude po mši svaté v kostele v HL modlitební vigílie před Slavností Seslání Ducha 

svatého. Přijďte prosit. 
 

- Příští neděli bude sbírka na církevní školy. 
 

- Centrum pro rodinu Vás srdečně zve v neděli 12.6. do Valašských Klobouk na Děkanátní den 

rodin. Tímto setkáním se zakončí Rok rodiny Amoris laetitia, který jsme mohli prožívat 10 

měsíců ve farnostech. Ve 14 h. bude mše svatá na farní zahradě, po ní bude pokračovat volný 

program formou pikniku. Zábava pro děti i občerstvení zajištěno. 
 

- V sobotu 18.6. chtějí v DL uzavřít manželství Jan Šimíček z Nového Jičína a Magda 

Malotová z DL. Kdo byste věděl o překážce tohoto sňatku, oznamte to neprodleně na faře. 


