
Pořad bohoslužeb od  5. 6.  do 12. 6. 2022 
 

 

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 

Pondělí 6. června 

Památka Panny Marie, 

Matky církve 

18.00 SE  Za † rodiče, manžela a stálou pomoc pro * rodiny 

Úterý 7. června 17.30 DL  Na úmysl dárce 

Středa 8. června   

Čtvrtek 9. června 

Svátek Ježíše Krista, 

Nejvyššího a Věčného 

kněze 

16.00 HL Za * a † farníky 

17.30 DL Na poděkování za dar manželství s prosbou o ochranu  

a požehnaní do dalších let 

 

Pátek 10. června 
17.30 DL Za dvoje † rodiče, sestru, 2 bratry, celou † rodinu,  

za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Sobota 11. června 

Památka 

sv. Bartoloměje, apošt. 

17.30 HL Za dvoje † rodiče, † Jana Václavíka, dar zdraví a ochranu 

pro * rodiny 

Neděle 12. června 

Slavnost  

Nejsvětější Trojice 

9.00 HL   Za † Františka a Františku Poláchovy s prosbou o dary 

  Ducha Svatého a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a † farníky 

 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

- Dnes je sbírka na církevní školy. 
 

- V pátek bude od 18 hodin v Horní Lhotě Noc kostelů. Program je ve farním měsíčníku. 

Přijďte, jste zváni. 
 

- 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. 
 

- Ve farním listě najdete zmínku o rozloučení našeho arcibiskupa Jana s věřícími olomoucké 

arcidiecéze, které se bude konat ve čtvrtek 30.6. v olomoucké katedrále. Kdo byste chtěl na 

tuto mši svatou jet, zapište se v zákristii. Pokud bude větší zájem, pojedeme autobusem a 

bude to naše pouť. 


