
Pořad bohoslužeb od  29. 1. do  5. 2. 2023 
 

 

Neděle 29. ledna  

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, syna Miroslava 

s prosbou o dar víry, pomoc a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za 60 let společného života s prosbou  

 o dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie do dalších 

 let a požehnání pro děti s rodinami 

Pondělí 30. ledna 17.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 31. ledna 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 

17.30 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

 a požehnání 

Středa 1. února 17.30 HL Celebruje děkan P. Pavel Macura 

Čtvrtek 2. února 

Svátek Uvedení Páně  

do chrámu 

16.00 HL  Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

17.30 DL  Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

Pátek 3. února 

Památka sv. Blažeje, 

bisk. a muč; 1. pátek 

16.00 HL Za * a † farníky 

17.30 DL Za † Františka Janušku, jeho bratry, sestru, jeho rodiče, 

syna Josefa, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny 
 

Sobota 4. února 

1.sobota v měsíci 

8.00 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL   Za † Miroslava Majzlíka, jeho † rodiče, ochranu  

  a požehnání pro celou * rodinu 
 

Neděle 5. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

  o požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL   Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání  

  do dalších let, ochranu a pomoc pro celou * rodinu 
 

31. 1. Světový den pomoci malomocným  2. 2. Světový den zasvěceného života 
 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili každý den za jednotu křesťanů. 
 

- Sbírka na Biblický apoštolát byla 12.717,- Kč; HL 7.027,- Kč a DL 5.690,- Kč. Bůh odplať. 
 

- Ve středu bude v naší farnosti děkanská vizitace. Letos je s tím spojeno slavení mše svaté otce 

děkana společně s farníky a setkání s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Mše svatá bude 

v 17.30 h. Všichni jste zváni. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných… Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a 

tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL svátost smíření po 

17 h. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V sobotu v 6.30 h. vyjíždí z Vysokého Pole autobus na Hromniční pouť matek do Šternberka. 

Postupně bude přibírat přihlášené na zastávkách. Ještě dnes je možné se zapsat. 
 

- Ve čtvrtek 10.2. bude Adorační den farnosti. Adorace budou v kapli v SE 8.30-10.30 h. v HL 

11-16 h.; DL 11.00-17.30 h. Prosím, zapište se na rozpis k adoraci na stolku.  
 

- V sobotu 11.2. se slaví Světový den nemocných. V tento den v HL při večerní mši svaté a v 

neděli 12.2. v DL mohou nemocní přijmout svátost pomazání nemocných.  ….. 
 

- Arcibiskupství pražské dostalo zprávu o tom, že do pražských kostelů chodí falešný kněz 

jménem Amédéé Hygord. Tvrdí, že je Haiti z diecéze Port-au-Prince a vybírá peníze údajně na 

sirotčinec. Dotazem na Haiti bylo zjištěno, že ho neznají. Falešně působil už ve Švýcarsku a v 

Bostnu. 


