
Pořad bohoslužeb od 29. 10. do 5. 11. 2017 
 

Neděle 29. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela  

v Horní Lhotě  

9.00 HL Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

o ochranu Panny Marie pro členy rodiny Holíkovy  

a Žáčkovy 

10.30 DL Za * a + farníky 

Pondělí 30. října 17.00 SE Mše svatá a Mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 31. října 

Památka sv. Wolfganga, b. 

17.00 SE Na úmysl dárce 

 

Středa 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých 

16.00 HL Za + Františka Žebráčka, rodiče z obou stran, pomoc  

a požehnání pro celou rodinu 

17.30 DL Za + rodiče, celou * a + rodinu, duše v očistci, dar 
zdraví a potřebné dary Ducha Svatého 

Čtvrtek 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

zemřelé 

8.00 SE Za všechny + biskupy, kněze a jáhny 

16.00 HL Za všechny + 

17.30 DL Na úmysl Svatého otce 

Pátek 3. listopadu 

Památka sv. Martina  

de Porres, řeholníka; 

1. pátek v měsíci  

16.00 HL Za + Anežku a Josefa Šenovské, jejich rodiče, sourozence 

a požehnání pro * rodinu 

17.30 DL   Za + Václava Vaněčku, rodiče, prarodiče a kmotry,  

  pomoc a ochranu pro celou * rodinu 

Sobota 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL  Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu, zetě 

 Vladimíra, rodiče Horsákovy a požehnání pro * rodinu 

Neděle 5. listopadu 

31. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela 

v Dolní Lhotě 

9.00 HL  Za Esterku, jejíž láska a památka budiž požehnáním;  

 kéž je její duše spojena do svazku živých 

10.30 DL  Za všechny občany Dolní Lhoty - za rodiny, děti,  

 mládež i seniory 

 

Oznamy: 
 

- Sbírka na misie minulou neděli: 22.225,- Kč - HL 12.190,- Kč, DL 10.035,- Kč. Všem dárcům 

Bůh štědře odplať. Příští neděli bude sbírka na charitu. 
 

- V pondělí bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.  
 

- Návštěvy nemocných: pátek od 8.30 hodin … Od 15.30 hod. bude v Horní Lhotě příležitost ke 

svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V Dolní Lhotě bude 

příležitost ke svátosti smíření od 17 hod. Po mši svaté bude večer chval 
 

- Animátoři farností Horní Lhota, Luhačovice a Pozlovice zvou na spolčo pro mladé, které se 

uskuteční 4. 11. v 18 hod. na faře v Pozlovicích. 
 

- „Dušičké“ dny: plnomocné odpustky - svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl 

svatého otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Příležitost ke svátosti smíření bude před i 

po mších svatých. Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 5.11. v 15 hodin. 
 

- Tuto a následující neděli slavíme Výročí posvěcení našich kostelů. Děkujme za toto místo.  
 

- Ve dnech 10. - 11. 11. bude v Olomouci v Regionálním centru konference o evangelizaci. Na 

vývěsce je plakátek a na stolku pozvánky s informacemi. 
 

- V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře - 45,- Kč/ks. 


