
Pořad bohoslužeb od 4. 11. do 11. 11. 2018 
 

Neděle 4. listopadu 

31. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela 

v Dolní Lhotě 

9.00 DL  Za + rodiče Zádrapovy, + rodinu, požehnání a ochranu 

 Panny Marie pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a + farníky 

Pondělí 5. listopadu 17.00 SE Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, dar 

zdraví a požehnání pro * rodiny 

Úterý 6. listopadu 17.30 HL Za + Soňu Bartákovu, rodiče z obou stran, za manžela, 

děti a za celou * rodinu 

Středa 7. listopadu    

Čtvrtek 8. listopadu 16.00 HL  Za + Ottu a Marii Pláškovy, jejich rodiče a sourozence, 

 dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pátek 9. listopadu 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

17.30 DL Za + rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě, dar 

zdraví a ochranu pro * rodinu 

Sobota 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

17.30 HL  Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, sestry Miladu a Marii, 

 dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Neděle 11. listopadu 

32. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Františka Maňase (1.výročí) 

10.30 DL  Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou  

 o ochranu, pomoc a požehnání pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- V neděli bylo na faře v Horní Lhotě setkání členů společenství živého růžence. Děkuji ... 
 

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

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

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

zemřelé společně pomodlíme. 
 

- Ve čtvrtek bude chvilku po 17 h. na faře v Horní Lhotě schůzku ministranti. 
 

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

- V sobotu bude na Podhradí žehnání kaple sv. Zdislavy. Mše svatá bude v 10 h. 
 

- V neděli 18. 11. odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní 

odpoledne pro všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

- Ve dnech 23.-24.11. bude v Olomouci konference o evangelizaci. Podpořme ji modlitbou. 
 

- Dne 11. 11. si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 

na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. V mnoha zemích Evropy je zvykem si 

tuto skutečnost vhodným způsobem připomenout, zejména v letošním roce, kdy slavíme 100 let 

od konce této války. ČBK se připojuje k těmto iniciativám v podobě rozeznění kostelních 

zvonů. V neděli 11. 11. v době od 13:30 h. budou po dobu několika minut znít kostelní zvony 

jako připomínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové 

válce. P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR, generální sekretář ČBK 
 

- V zákristii je možné zakoupit si stolní kalendář na rok 2019 - za 50,- Kč nebo 55,- Kč. 


