
Pořad bohoslužeb od 17. 12. do 25. 12. 2017 
 

 

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 

Pondělí 18. prosince  17.00 SE Za * a + farníky 

 

Úterý 19. prosince 

6.30 HL 

(roráty) 

Za Kateřinu Tribulovu a za celou rodinu 

17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

 

Středa 20. prosince  
6.45 DL 

(roráty) 

 Za + tetu Emílii a za duše v očistci 

14.30 DL  Pohřeb p. Karla Kolaříka 
 

Čtvrtek 21. prosince 
14.00 HL  Pohřeb p. Josefa Kuželu ze Sehradic 

16.00 HL Za + Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, jejich rodiče, sourozence 

a za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Pátek 22. prosince 14.00 HL Pohřeb pí. Ludmily Vojáčkové 
17.30 DL Za + Štefana, Marii a Antona a za duše v očistci 

 Sobota 23. prosince  17.30 HL Za + Josefa Fojtíka, dvoje rodiče, dar zdraví a požehnání 

pro * rodinu 

Neděle 24. prosince 
4. neděle adventní 

 

 
ŠTĚDRÝ DEN 

9.00 HL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a 

požehnání 

10.30 DL Za + Anežku Vaněčkovu, jejího manžela, rodiče z obou 

stran, bratra, zetě a za celou * rodinu 

20.00 DL Za všechny občany obcí patřících do farnosti 

22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě a příchod Božího království 

Pondělí 25. prosince 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Aby se Spasitel narodil v srdcích všech lidí 

 

Oznamy: 
 

- Ve čtvrtek byl zpovědní den v naší farnosti před Vánocemi. Dnes odpoledne od 14 hodin je 

příležitost v Luhačovicích. V týdnu pak ještě před mší svatou. 
 

- Dnes bude v kostele v Horní Lhotě v 15.30 hod. Adventní koncert. Účinkuje Chrámový 

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

- Na Štědrý den odpoledne bude v našich kostelích Otvírání betléma - pásmo koled a 

mluveného slova. Ve 14 hod. v Horní Lhotě a v  15 hod. Dolní Lhotě. Přijďte, je to pro Vás. 
 

- Betlémské světlo… Vyšlo z Betléma o k nám dorazí koncem týdne. 
 

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


