
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 16. 10. do 23. 10. 
 

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 

Pondělí 17. října  

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa 

a mučedníka 

 

17.00 SE 

 

Za + Františka Žáčka, + rodiče z obou stran, duše 

v očistci, pomoc a ochranu pro * rodiny 

Úterý 18. října  
Svátek sv.Lukáše, 

evangelisty 

16.00 HL Za nemocnou Esterku Dobrotovou, rodiče a všechny 
blízké 

Středa 19. října  

Památka sv. Pavla  

od Kříže, kněze 

  

Čtvrtek 20. října 

 

16.00 HL Za + rodiče Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, rodiče  

z obou stran, ochranu a požehnání pro * rodinu 

Pátek 21. října  

 

17.30 DL Za + kamarádku s prosbou o dar víry a požehnání  

pro * rodiny 

Sobota 22. října  

Památka sv. Jana Pavla 
II., papeže 

 

17.30 HL 

 Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele   

 Kubíčkovy, jejich syna Jiřího s prosbou o ochranu  
 pro * rodiny 

Neděle 23. října 
30. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu, 
zetě Vladimíra, dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 
 

- Minulou neděli jsme slavili patrona našeho kostela. Děkuji všem, kdo se na oslavách 

podíleli. Sbírka (pravidelná měsíční) byla 24.192,-Kč. Bůh Vám štědře odplať.  
 

- Zítra bude v 19 hodin na faře setkání ekonomické rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V úterý se budeme s dětmi, které chodí do náboženství od 8.45 hodin ve škole společně 
modlit růženec. Podpoříme celosvětovou iniciativu „Milión dětí se modlí růženec“. K naší 

společné modlitbě se můžete přidat všichni, kdo budete mít kolem 9 hodiny čas. 
 

- Ve středu bude na faře v 16 hodin schůzka ministrantů. 
 

- Z pátku 21. na sobotu 22. 10. pořádají animátoři mládeže v kapli v Lipové u Slavičína 

modlitební bdění. Začátek v 19 hodin slavením mše svaté. Podrobnosti jsou na vývěsce. 
 

- Příští neděli bude mše pro děti. Sbírka bude na misie. 
 

- Příští neděli zvu na faru v Horní Lhotě v 16 hodin všechny členy společenství živého 

růžence. V programu podvečera bude krátké sdílení, slovo povzbuzení, úvaha o Panně Marii 

a také společná modlitba. K setkání jsou zváni všichni farníci. 
 

- V týdnu byl P. Kryzstow zaopatřit Esterku Dobrotovou, jejíž zdravotní stav se zhoršil. 

Proto Vás prosím o modlitbu za ni i za její rodiče a blízké. V úterý bude za ní mše svatá. 
 

- Pro Horní Lhotu - Vzadu na solku jsou podpisové archy Petice proti novele zákona o 

registrovaném partnerství – aby si mohli adoptovat děti svých protějšků a dětí jiných. 



 


