
Pořad bohoslužeb od 5. 11. do 12. 11. 2017 
 

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 

Pondělí 6. listopadu 17.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 7. listopadu 8.00 DL Za nemocnou osobu a za celou * rodinu 

Středa 8. listopadu  16.00 HL  Za duše v očistci a za milost šťastné smrti umírajícím 

Čtvrtek 9. listopadu 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

16.00 HL Za + Stanislava a Marii Petrů, + P. Františka Petrů,  

duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

Pátek 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

17.30 DL  Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu , syny, zetě 

 a za celou * rodinu 

Sobota 11. listopadu 

Památka sv. Martina 

Tourského, biskupa 

17.30 HL  Za * a + farníky 

 

 

Neděle 12. listopadu 

32. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,  

 duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

 o ochranu Panny Marie pro rodinu Váňovu 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji členům pastorační rady za další podněty k dobrému životu naší farnosti. 
 

- Dnes je sbírka na charitu. Odpoledne v 15 hodin bude na hřbitově pobožnost za zemřelé. 
 

- Ve čtvrtek budou mít v kostele v Dolní Lhotě v 17 hodin schůzku ministranti. 
 

- Děkuji Vám za „dušičky“, za získávání odpustků pro ně. Ve středu zvu ke mši svaté, kterou 

završíme oktávu modliteb za zemřelé. Po mši svaté pak půjdeme průvodem na hřbitov, kde se 

za zemřelé pomodlíme. 
 

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

- Příští neděli odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne pro 

všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

- V pátek bude od 20 hodin v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 
 

- Ve ČT 16.11. bude ve Valašských Kloboukách seminář pro manžely. Podrobnosti plakátek. 
 

- Od 17. do 19. 11. bude v Kroměříži u sester Svatého Kříže na Koperníkově ulici pohádkový 

víkend pro seniory s vnoučaty. Část programu je společná; část bude probíhat zvlášť pro děti a 

pro seniory. Hlásit se můžete do 10. 11. u Markéty Matlochové na tel. 587 405 250; e-mail: 

matlochova@arcibol.cz, Cena pro dospělého 750 Kč, za dítě do 12 let 500 Kč, doporučený věk 

dětí je 5 - 12 let. Počet účastníků je omezen. 
 

- V Olomouci bude Konference o evangelizaci. Podpořme ji svou modlitbou. 
 

- V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. 
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