
Pořad bohoslužeb od 15. 10. do 22. 10. 2017 
 

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 + rodinu  

Pondělí 16. října  

Památka sv. Hedviky, ř. 

Památka sv. Markéty 

Marie Alacoque, panny 

18.00 SE Za * a + farníky 

(Před mší svatou bude od 17.30 h. adorace) 

Úterý 17. října  

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, bis.a m. 

17.30 HL Za + Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče  

a sourozence, duše v očistci, dar zdraví a požehnání  

pro * rodinu 

Středa 18. října  

Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 

  

Čtvrtek 19. října 

Památka sv. Pavla  

od Kříže, kněze 

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

pro celou * rodinu 

Pátek 20. října  

 

17.30 DL Za + Antonii Bruníkovu, + Františku a Josefa Maňase, 

rodinu Bruníkovu, Maňasovu a Žáčkovu, za duše  

v očistci a požehnání * rodině 

Sobota 21. října  

Památka bl. Karla 

Rakouského 

17.30 HL  Za + Josefa Masaře, rodiče a ochranu pro celou * rodinu 

Neděle 22. října 

29. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za ochranu pro rodinu Hlavičkovu, Kozubíkovu, 

Mikulkovu, Svačinovu a za všechny + 

 

Oznamy: 
 

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

- V pátek jsme dali dárek Panně Marii v podobě desátku růžence. Děkuji všem, kdo jste se 

modlili. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve středu 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 čtvrtek bude na faře po mši svaté vytváření pohlednic pro misie. Zvány jsou všechny děti. 

Pastelky s sebou. Ministranti budou mít na faře také schůzku. 
 

- Příští neděli je Den modliteb za misie. Mše svatá bude pro děti, k zakoupení budou 

pohlednice, které vyráběli děti, sbírka bude na misie. Kdo by chtěl misie podpořit modlitbou 

růžence, může v sobotu přijít ve 21 h. do kostela jak v DL tak v HL. 
 

- Příští neděli zvu na faru v Horní Lhotě v 17 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. 


