
Pořad bohoslužeb od 3. 12. do 10. 12. 2017 
 

 

Neděle 3. prosince 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Za * a + včelaře z HL, DL, Sehradic a Slopného  

 s prosbou o požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

o ochranu do dalších let 

Pondělí 4. prosince 

Památka sv. J.Damašského, 

kněze a učitele církve 

17.00 SE Za + Františka Mikulce, + syna, rodiče z obou stran  

s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

Úterý 5. prosince 

 

17.15 HL Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru  

sv. Mikuláše rádi dělali dobré skutky 

Středa 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, bis. 

6.45 DL 

(roráty) 

Za nenarozené děti a za ochranu počatého života 

Čtvrtek 7. prosince 

Památka sv. Ambrože,  

biskupa a učitele církve 

14.30 DL  Pohřeb pí. Lidmily Hubáčkové 

16.00 HL  Za + Josefa Čechmánka, + rodiče a za duše v očistci 

Pátek 8. prosince 

Slavnost Neposkvrněného 

početí Panny Marie  

16.00 HL Za * a + farníky 

17.30 DL  Na úmysl dárce 

Sobota 9. prosince 

 

17.30 HL Za + Marii a Zdenka Navrátilovy, snachu Yvetu, 

ochranu Panny Marie za děti, vnuky a pravnuky 

Neděle 10. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL Za + Miriam Šenovskou a za celou * a + rodinu 

10.30 DL Na poděkování za obdržené milosti a za děti 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka byla 23.041,- Kč; HL 9.731,- Kč a DL 13.310,- Kč. Bůh Vám 

štědře odplať Vaše dary. 
 

- Dnes začínáme advent, dobu přípravy na oslavu Ježíšova narození. Každý týden budeme 

připravovat dárek pro Ježíška, budeme s dětmi konat dobré skutky. Tento týden se budeme 

učit vděčnosti. Roráty budou bývat v úterý (HL) a ve středu (DL). Ať si děti nosí lampičku,  

na začátku mše svaté půjdeme průvodem k oltáři. Po mši svaté bude nachystána snídaně. 
 

- V úterý nebudou ráno roráty, protože večer budeme mít v kostele v Horní Lhotě biskupskou 

návštěvu - přijde sv. Mikuláš. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hodin v Dolní Lhotě schůzka ministrantů. V 18 hod. budou mít v kostele 

v DL děti společenství. 
 

- V pátek budou od 12 do 13 hodin otevřené kostely - je hodina milostí pro svět. 
 

- V sobotu bude po mši svaté v Horní Lhotě Adventní čtení Bible. Je to příležitost přijít 

naslouchat Božímu slovu. Můžete se nabídnout ke službě předčítání. 
 

- V zákristii je možné objednat si Farní měsíčník na příští rok. 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání před Vánocemi ve farnostech děkanátu. V naší farnosti bude 

zpovědní den ve čtvrtek 14.12. 


