
Pořad bohoslužeb od 10. 12. do 17. 12. 2017 
 

Neděle 10. prosince 

2. neděle adventní 

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

10.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary 

Ducha Svatého pro děti a jejich rodiny 

Pondělí 11. prosince  

 

17.00 SE Za + Vítězslavu a Miloslava Latinákovy, + sestru 

Ludmilu, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

Úterý12. prosince 

Panny Marie Guadalupské 

6.30 HL 

(roráty) 

Za + tetu Emílii a za duše v očistci 

Středa 13. prosince 

Památka sv. Lucie, panny  

a mučednice 

6.45 DL 

(roráty) 

 Za * a + farníky 

Čtvrtek 14. prosince 

Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze 

16.00 HL Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna 

Františka, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pátek 15. prosince 17.30 DL Na poděkování za obdržené milosti s prosbou  

o požehnání 

Sobota 16. prosince 17.30 HL Za + Otílii a Břetislava Navrátilovy, jejich syna 

Pavla, duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

 

Neděle 17. prosince 

3. neděle adventní 

9.00 HL Na poděkování za 50 let života s prosbou o dar 

zdraví, dary Ducha svatého a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za + rodinu Kadlečkovu a Zádrapovu, dar zdraví  

 a požehnání pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

Zpovědní den farnosti - čtvrtek 14.12. 

Zpovídá se v Horní i Dolní Lhotě - 14-16 hodin. 
 

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

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v kostele v HL další schůzku ministranti. 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 
 

- Příští neděli bude v 15.30 hodin v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Účinkuje 

Chrámový sbor Diviš a Chrámový pěvecký sbor Slušovice. Všichni jste zváni. 
 

- Charita Luhačovice pořádá již tradičně o 3. neděli adventní Bazárek Vánočního cukroví. 

Podrobnosti jsou na plakátku na vývěsce. 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání před Vánocemi ve farnostech děkanátu. 
 

- V zákristii je několik posledních stolních kalendářů na příští rok. 
 

- Prosím maminky ministrantů, aby klukům na Vánoce vypraly oblečení. 


