
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 9. 10. do 16. 10. 
 

Neděle 9. října 

28. neděle v mezidobí; 
Oslava patrona kostela v 

Horní Lhotě sv. Dionýsia 

a druhů, mučedníků 

9.00 HL Za všechny * i + občany obcí patřících do farnosti 

 

10.30 HL 

  

 Za * a + farníky a poutníky 

Pondělí 10. října 15.00 HL Pohřeb p. Václava Kolaříka 

17.00 SE Mše svatá + Mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 11. října   

Středa 12. října  

Památka sv. Radima, 
biskupa 

  

Čtvrtek 13. října 

 

16.00 HL Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví a 

požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 14. října  

Památka sv. Kalista I., 

papeže a mučedníka 

17.30 DL Za + Antonii Bruníkovu, + Josefa a Františku 

Maňasovy, * a + rodinu Žáčkovu, Maňasovu, 

Bruníkovu a Urubkovu, duše v očistci a požehnání 

pro * rodinu  

Sobota 15. října  

Památka sv. Terezie od 

Ježíše, panny a učitelky 
církve 

 

17.30 HL 

 

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, dcery Miladu a 

Marii, za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Neděle 16. října 

29. neděle v mezidobí  

9.00 HL Za + Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče, 

sourozence a dar zdraví pro * rodiny 

10.30 DL Za * a + farníky 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Děkuji ženám a mužům z Horní Lhoty za úklid kostela před hodama. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme víc než jindy, modlit růženec. Proto povzbuzuji 
všechny bez rozdílu ke společné modlitbě růžence, hlavně v rodinách. Kdo nezvládne celý 

růženec, ať se modlí alespoň jeden desátek.  
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů.  
 

- Příští neděli bude v Nedašově 2.svatohubertská pouť. Mše svatá bude v 10.30 hodin. 
 

- V pondělí 17. října bude v 19 hodin na faře setkání ekonomické rady farnosti. Prosím členy 
o účast. 
 

- V úterý 18. října se budeme s dětmi, které chodí do náboženství v 9 hodin modlit společně 

růženec. Tato modlitba se koná jako celosvětová akce „Milión dětí se modlí růženec“. 
 

- V neděli 23. října bude na faře v Horní Lhotě v 16 hodin setkání všech členů společenství 

živého růžence. V programu podvečera bude krátké sdílení, slovo povzbuzení a také 

společná modlitba. K setkání jsou zváni i ostatní farníci. 
  


