
Farnost Horní Lhota 

Ohlášky - 14. dubna 2013 - 3. neděle velikonoční 
 

So.:   17.30  

 

Za + rodiče Kozubíkovy, Januškovy, Strnkovy, živou a + rodinu a duše v očistci 

Ne.:    6.55  

 

  9.30  

 

Za + Aloise Váňu, jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu 

Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci  

a Boží ochranu pro celou živou rodinu 

 

 Svátky v týdnu: V pondělí sv. Anastazie, panny a mučednice, příští neděli sv. Anselma, 

biskupa a učitele církve. 

 V sobotu ve 13.30 bude z kostela v Drnovicích pohřeb pana Josefa Běloně z Drnovic. 

 Příští neděli v 11.00 hodin bude na Ploštině vzpomínková mše svatá u příležitosti 68 výročí 

vypálení Ploštiny. 

 V pondělí se začne provádět výmalba kostela ve Slopném. Mše svaté v týdnu nebudou, budou 

přeloženy na pondělky v květnu, příští neděli 24. dubna bude slopenská mše sv. přesunuta na 

8.30 do kostela v Újezdě. 

 Příští neděli bude při všech bohoslužbách sbírka na televizi NOE. 

 Otec Jan odpovídá na otázky některých věřících, ohledně toho, jak pokračuje stavba kostela v 

Dolní Lhotě. Jak bylo oznámeno v neděli 17. března při nedělních bohoslužbách, budeme 

pravidelně informovat o tom, jak práce pokračují. Nyní se bude provádět pokrytí střechy věže a 

kostelní lodi. Podrobnosti byly také v dubnovém měsíčníku na poslední straně. Veškeré dotazy 

otec Jan rád odpoví a také je najdete na farních internetových stránkách. Obracejte se, prosím na 

něho ať telefonicky, e-mailem, nebo osobně. Čísla jeho telefonů jsou také ve farním měsíčníku.  

 

V týdnu budou bohoslužby takto:  
 

 

Čt.  

17.30  

 

Za + Františka Žáčka, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví pro živou 

rodinu 

Pá.  17.30   

So.  17.30  

 

Za + rodiče Slovákovy, dceru, dva syny, snachu, zetě, dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

NE.   6.55  

 

  9.30  

Za + Karla Voltnera, rodiče Voltnerovy, Malyškovy, Slávku, Miroslava a celou 

živou rodinu 

Za + rodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milana, snachu Marii a duše v očistci 

 

 

 

 

 
 


