
Pořad bohoslužeb od  26. 6.  do 3. 7. 2022 
 

 

Neděle 26. června 

13. neděle v mezidobí 

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

 blízké †, ochranu a požehnání pro * rodiny 

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

 stran, Františka Janíka, duše v očistci a ochranu pro * rod. 

 

Pondělí 27. června 

18.00 SE Za* a † manžele a rodiny Šimoníkovy, Pavelkovy, Doruškovy, 

Kozubíkovy, Pokorné a Neubauerovy, zvláště za děti, s pros- 

bou o odpuštění všech hříchů, dar lásky, víry, zdraví duše  

i těla, ochranu před každým zlem a věčnou spásu pro všechny 

Úterý 28. června 

Památka sv. Ireneje 

biskupa a mučedníka 

17.30 DL  Za děti, mládež a učitele - poděkování za školní rok  

 s prosbou za prázdniny 

Středa 29. června 

Slavnost sv. Petra  

a Pavla, apoštolů 

16.00 HL Za † Františku a Karla Kunderovy (100 let od narození), jejich 

rodiče a sourozence s prosbou o dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

Čtvrtek 30. června 

Svátek Výročí 

posvěcení katedrály 

   

 

Pátek 1. července 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru 

 Miladu a syna Josefa, dar zdraví pro * rodinu 

17.30 DL Za účastníky májových pobožností 

Sobota 2. července 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Na úmysl dárce 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 
 

Neděle 3. července 

14. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Na poděkování k životnímu jubileu s prosbou o dar zdraví, 

  lásku a požehnání pro celou * rodinu  

10.30 DL   Za * a † farníky 

 

Pobožnosti k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci: 

Horní Lhota - ST po mši svaté   Dolní Lhota - ÚT po mši svaté 
 

- Děkuji všem, kdo se zasloužili o pěkné prožití slavnosti Těla s Krve Páně - za přípravu oltářů, 

hasičům, ministrantům, družičkám, za přípravu a darování občerstvení a také všem, kdo jste se 

modlili s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 17.921,- Kč (HL 10.691,- Kč, DL 7.230,- Kč). 

Děkuji i za několik darů v částce 5.000,- Kč. Za Všechny dary Vám Bůh štědře odplať. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných; od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a k 

tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke svátosti 

smíření po 17 h. Po mši svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Ve čtvrtek jedeme do Olomouce na rozloučení s arcibiskupem Janem 
 

- Pozvání na Velehrad: Organizátoři zvou všechny, kteří touží po míru a pokoji i všechny, kdo 

usilujete o zachováváni naších národních tradic a jste ochotni přijít na letošní Národní pouť v 

tradičním kroji. Snahou je prohloubit tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na poutě 

v kroji. Pro vás, kdo se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji, bude připraveno u kaple Cyrilka 

zázemí s možností převlečení do krojů a přední místa před tribunou. 
 

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

- Od 6.7. do 10.7. je v Brně Katolická charismatická obnova. Podrobnosti na plakátku. 


