
Pořad bohoslužeb od 24. 12. 2017 do 1. 1. 2018 
 

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 

Úterý 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

9.00 HL Za rodiče Marii a Františka Majzlíkovy, jejich syna  

a snachu, za rodiče Vlastu a Ladislava Latinákovy, 

pomoc a ochranu pro celou * rodinu 

10.00 DL Za kněze a za nová kněžská povolání 

Středa 27. prosince 

Svátek sv. Jana, apoštola 

a evangelisty 

   

Čtvrtek 28. prosince 

Svátek sv. Mláďátek 

betlémských, mučedníků 

  

Pátek 29. prosince   

Sobota 30. prosince 17.30 HL Za + Marii a Františka Juránkovy, rodiče z obou stran,  

+ příbuzné a požehnání pro * rodiny 

Neděle 31. prosince 

Svátek Svaté Rodiny, 

Ježíše, Marie a Josefa 

9.00 HL Za rodinu Schovajsovu a Honzovu 

10.30 DL Za * a + farníky 

Pondělí 1. ledna 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ, PANNY 

MARIE 

9.00 HL Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o potřebné 

milosti v novém roce 

10.30 DL  Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o potřebné 

 milosti v novém roce 

 

Oznamy: 
 

- Dnes odpoledne bude v našich kostelích Otvírání betléma - pásmo koled a mluveného slova. 

Ve 14 h. v Horní Lhotě a v  15 h. Dolní Lhotě. Přijďte, je to pro Vás. 
 

- Od úterý odpoledne do pátku budu mimo farnost. Pokud byste potřebovali naléhavě službu 

kněze, obraťte se na P. Jana. 
 

- Příští neděli je Svátek svaté Rodiny. Všichni manželé mají příležitost při mši svaté obnovit své 

manželské sliby. Neváhejte, přijďte! Protože neděle je zároveň poslední dem roku 2017, budou 

od 23.30 do 24 hod. otevřené naše kostely. Můžete se přijít pomodlit. 
 

- Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 6.1. V sobotu 30.12. bude v Olomouci žehnání 

koledníkům. Bylo by hezké, kdyby se žehnání účastnili i zástupci z naší farnosti. 
 

- V sobotu 13. ledna se bude konat v sále v Dolní Lhotě Farní ples. Ceny do tomboly můžete 

nosit buď na faru nebo Malotovým v Dolní Lhotě. 


