
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 19. 2. do 26. 2. 2017 

 

Neděle 19. února 

7. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra 

10.30 DL  Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva zetě,  

 celou + rodinu, duše v očistci a za pomoc pro * rodinu 

Pondělí 20. února 17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 21. února 17.30 HL Za * rodinu s prosbou o požehnání a za duše v očistci 

Středa 22. února 

Svátek Stolce sv. Petra, 

apoštola 

  

Čtvrtek 23. února  

Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

16.00 HL 

 
Za rodiče Kuželovi, dceru Irenu, rodiče Váňovi,  

Josefa Kováře a poděkování za dary Ducha svatého  

pro * rodinu 

Pátek 24. února 

 

17.30 DL Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci  

s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie  

pro * rodiny 

Sobota 25. února 17.30 HL   Za + Adolfínu a Aloise Petrů, + Adolfa a Marii  

Petrášovy, syna Josefa a jeho manželku, + rodinu, duše 

v očistci s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu 

Neděle 26. února 

8. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran  

 a za ochranu pro * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 
 

- V sobotu přijali v kostele v Dolní Lhotě svátost manželství Marek Žáček z Dolní Lhoty a 

Klára Bošanská z Rohatce. Vyprošujme jim ke společnému životu všechny potřebné milosti.  
 

- Dnes je sbírka Haléř sv. Petra. Z této sbírky Svatý otec přispívá potřebným ve světě.  

Pravidelná měsíční sbírka tento měsíc nebude. 
 

- V týdnu bude v kostele v DL společenství dětí - PO v 17 h. mladší, ČT v 19 h. starší. 
 

- V úterý mělo být setkání seniorů. Bude až příští týden. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté další schůzka ministrantů. 
 

- Začátkem postní doby by měla začít příprava k biřmování. Nejnižší věk k přihlášení je 15 

let. Přihlášky jsou v zákristii. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízené na místo pastoračního asistenta 

Centra pro rodinu. Podrobnosti pro zájemce jsou na plakátku na vývěsce. 
 

- V září chystají farnost Vlachovice a Vlašské Klobouky pouť do Fatimy. Pokud se k nim 

chcete přidat, podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Přihlašuje se do konce února. 


