
Pořad bohoslužeb od  19. 6.  do 26. 6. 2022 
 

 

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 

Pondělí 20. června 18.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 21. června 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 

   

Středa 22. června 15.00 HL Pohřeb pí. Ludmily Navrátilové 

Čtvrtek 23. června 

Slavnost Narození  

sv. Jana Křtitele 

16.00 HL   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o pomoc, 

  ochranu a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL Na poděkování za dar života a za všechny milosti  

Pátek 24. června 

Slavnost Nejsvětějšího  

Srdce Ježíšova 

16.00 HL   Za * a † farníky 

17.30 DL Za † Emílii a Leopolda Urbánkovy, syna Zdeňka,  

† Ludmilu a Cyrila Koutné, pomoc a ochranu pro * rodinu 

Sobota 25. června 

Památka 

Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie 

8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie  

na celém světě a za obrácení hříšníků  

17.30 HL   Za † Marii a Františka Ulrichovy, vnuka Petra  

a celou * a † rodinu 

 

Neděle 26. června 

13. neděle v mezidobí   

8.45 HL    Za † manžela, rodiče z obou stran, bratry, všechny  

 blízké †, ochranu a požehnání pro * rodiny 

10.00 DL    Za † Aloise a Jarmilu Kuželovy, 2 syny, rodiče obou 

 stran, Františka Janíka, duše v očistci a ochranu pro * rodinu 

 

26. 6. Mezinárodní den boje proti narkomanii 
 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

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

- Včera uzavřeli v DL manželství Jan Šimíček z Nového Jičína a Magda Malotová z DL. 

Vyprošujme jim do společného života potřebné milostí. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Dnes je Slavnost Těla s Krve Páně. Po skončení mši svaté půjdeme průvodem s Ježíšem v 

eucharistii k oltářům: před farou, pak k oltáři na návsi, k oltáři u kostela a eucharistický průvod 

zakončíme v kostele. První půjde kříž, pak (prapory), hasiči, ministranti, družičky, já s Pánem 

Ježíšem a ostatní. Po skončení průvodu bude malé agapé. 
 

- Dnes je ještě možné v zákristiích kostelů zapsat se na cestu do olomoucké katedrály na 

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

- Od pátku do neděle mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum (pá, so - 1 h. před mší) 
 

- Jsou volné termíny na mše svaté v měsíci červenci - HL 3, DL 3. Zájemci hlaste se u P. Jiřího 
 

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

svíčku na svůj úmysl. Příspěvek je na kostel. 
 

- V červenci se připravují na faře 2 týdny pro děti naší farnosti. Přihlášky u P. Jiřího. 


