Pořad bohoslužeb od 31. 7. do 7. 8. 2022
Neděle 31. července
18. neděle v mezidobí
Pondělí 1. srpna
Památka sv. Alfonsa,
biskupa a učitele církve
Úterý 2. srpna
Památka sv. Petra Juliána
Eymarda, kněze
Středa 3. srpna
Čtvrtek 4. srpna
Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
Pátek 5. srpna
Posvěcení římské baziliky
Panny Marie
1. pátek v měsíci
Sobota 6. srpna
Svátek Proměnění Páně;
1. sobota v měsíci
Neděle 7. srpna
19. neděle v mezidobí

9.00 HL Za † Stanislava Petrů, manželku, jejich † rodiče, duše v
očistci a za celou * a † rodinu
10.30 DL Za † Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče,
2 švagry, duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu
8.00 SE Za * a † farníky

16.00 HL Za † rodinu Šenovskou a Hlavicovu, duše v očistci,
dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro *
rodiny
16.00 HL Za děti a jejich rodiny s prosbou o dar víry, moudrosti
a ochranu Panny Marie
17.30 DL Za * a † farníky
8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
17.30 HL Za † Zdeňku Žáčkovu, manžela Lubomíra, syna
Jaroslava a děti s rodinami
17.30 DL Za † rodiče, bratra, celou † rodinu s prosbou o dar víry
a požehnání pro * rodinu

- Zítra a v úterý budu mít dovolenou. Pokud byste potřebovali během mé nepřítomnosti
službu kněze, obraťte se na P. Jana z Luhačovic.
- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti
smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke
svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- V neděli máme Farní pouť na Provodov. Odchází se v 6.45 h. od kostela v HL. Poutní mše
svatá je v 9 h. Kdo nemůžete na pouť, mše svaté jsou: sobota HL, neděle DL, vždy večer.
- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok - pro školu v
Dolní Lhotě i v Sehradicích. Přihlašují se děti, které v září nastoupí do 1.třídy.

