
Pořad bohoslužeb od  12. 6.  do 19. 6. 2022 
 

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 

Pondělí 13. června 

Památka sv. Antonína, 

kněze a učitele církve 

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

Úterý 14. června   

Středa 15. června 

Památka sv. Víta, muč. 

  

 

Čtvrtek 16. června 
16.00 HL Za † rodiče Žáčkovy, manžele Čechmánkovy  

a Kolaříkovy, dar víry pro * rodiny 
 

Pátek 17. června 
17.30 DL Na poděkování za přijata dobrodiní u příležitosti životního 

jubilea s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

 

Sobota 18. června 

11.00 DL   Svatba - Jan Šimíček a Magda Malotová 

17.30 HL Za † Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče a za dar zdraví  

pro celou * rodinu 
 

Neděle 19. června 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 

7.30 DL Na poděkování za dar eucharistie, všechny milosti  

a dobrodiní a za * a † farníky 

9.00 HL Za † manžela Václava Žáčka (15. výročí), rodiče Žáčkovy 

a Váňovy, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

 

19. 6. Den otců 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

HL - ČT, SO po mši svaté     DL - PÁ po mši svaté 
 

- Sbírka na církevní školy byla: 18.015,- Kč / HL 9.925,- Kč; DL 8.090,- Kč. Děkuji. 
 

- V pátek byla v Horní Lhotě Noc kostelů. Děkuji organizátorům i všem účinkujícím. 
 

- Dnes je ve Valašských Kloboukách Děkanátní den rodin. Ve 14 h. bude mše svatá na farní 

zahradě, po ní bude pokračovat volný program formou pikniku. Zábava pro děti i 

občerstvení zajištěno. 
 

- V úterý bude od 17 hodin na faře další setkání seniorů. Jste zváni. 
 

- Příští neděli bude Slavnost Těla s Krve Páně. Po mši svaté v 9 h. v Horní Lhotě, venku u 

kostela bude eucharistický průvod k oltářům v obci. Prosím o přípravu všeho ke mši svaté a 

oltářů k eucharistickému průvodů, také družičky. Po skončení průvodu bude malé agapé. 

Můžete donést něco z domu. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Do příští neděle se v zákristiích kostelů zapisuje na cestu do olomoucké katedrály na 

rozloučení s arcibiskupem Janem, které se bude konat ve čtvrtek 30.6. 
 

- Jsou volné termíny na mše svaté v měsíci červenci - HL 4, DL 5. 
 

- Na zkoušku máme v předsíních kostelů svícen na svíčky. Je to pro Vás, můžete si zapálit 

svíčku na svůj úmysl. Příspěvek je na kostel. 


