
Pořad bohoslužeb od 8. 10. do 15. 10. 2017 
 

Neděle 8. října 

27. neděle v mezidobí; 
Oslava patrona kostela 

v Horní Lhotě  

sv. Dionýsia a druhů, 

mučedníků 

9.00 HL Za * a + farníky 

 

10.30 HL 

  

 Za všechny dobrodince a poutníky 

Pondělí 9. října   

Úterý 10. října 17.00 SE Za + Františka Žáčka, + rodiče z obou stran a pomoc 

pro * rodinu 

Středa 11. října  

Památka sv. Jana XXIII., 

papeže 

  

Čtvrtek 12. října 

Památka sv. Radima, 
biskupa 

16.00 HL Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, sestry Miladu a Marii, 

dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

Pátek 13. října  

Připomínka posledního 

zjevení Panny Marie před 

100 lety ve Fatimě 

16.00 HL Aby Neposkvrněného Srdce Panny Marie zvítězilo na 

celém světě  

17.30 DL Aby Neposkvrněného Srdce Panny Marie zvítězilo na 

celém světě 

Sobota 14. října  

Památka sv. Kalista I., 

papeže a mučedníka 

17.30 HL Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru Vlastu, 

Marii Ambrůzovu, dceru Marii, jejího manžela a za dar 

víry a ochranu pro celou * rodinu 

Neděle 15. října 

28. neděle v mezidobí  

9.00 HL Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

o požehnání do dalších let i pro celou rodinu 

10.30 DL Za + rodiče Januškovy, Pláškovy a za celou * a + rod. 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji ženám a mužům ze Sehradic 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. 13.10. jeden desátek jako dar Panně 

Marii. (zapsat v kostele nebo nahlásit na faře) 
 

- V pondělí bude v DL v pastorační místnosti v kostele v 16 hodin vytváření pohlednic pro misie. 

Zvány jsou všechny děti. Pastelky s sebou. 
 

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

- Ve čtvrtek bude v 18 hod. v DL v kostele společenství starších dětí. 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 

 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

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

- Ve středu 18. října se budeme s dětmi, které chodí do náboženství v 8.45 h. ve škole modlit 

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

- V neděli 22. října bude na faře v Horní Lhotě v 17 hodin setkání všech členů společenství živého 

růžence. K setkání jsou zváni i ostatní farníci. 



 

- Vzadu na stolku v předsíni je Farní list. Vezměte ho i těm, kdo zde nejsou. 


