Pořad bohoslužeb od 2. 12. do 9. 12. 2018
9.00 HL Za + rodiče Nášelovy, Pláškovy, dceru Martu
Neděle 2. prosince
a všechny +, s prosbou o požehnání pro * rodinu
1. neděle adventní
10.30 Za ochranu a pomoc pro naše rodiny, přímluvu
DL Panny Marie a za naše +
Pondělí 3. prosince
17.00 Za * a + farníky
Památka sv.Františka Xaverského
SE
Úterý 4. prosince
6.30 HL Za všechny nemocné, zvláště za ty, kteří potřebují
Památka sv. Jana Damašského
(roráty) největší posilu a pomoc
kněze a učitele církve
Středa 5. prosince
6.30 DL Za + rodiče Andrýsovy a požehnání
(roráty) pro celou * rodinu
Čtvrtek 6. prosince
16.00 Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru
Památka sv. Mikuláše, biskupa
HL sv. Mikuláše rádi dělali dobré skutky
Pátek 7. prosince
16.00 Za + Lidmilu Hubáčkovu (1.výročí), + manžela a za
Památka sv. Ambrože,
HL
celou * a + rodinu
biskupa a učitele církve;
17.30 Za + Františka Petráše, + Marii a Josefa Stolaříkovy,
1. pátek v měsíci
DL
za duše v očistci a za * rodinu Petrášovu
Sobota 8. prosince
9.00 HL Za * a + farníky
Slavnost Neposkvrněného
17.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
početí Panny Marie
DL o požehnání pro * rodinu a za duše v očistci
9.00 HL Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy,
Neděle 9. prosince
duše v očistci, ochranu a pomoc pro celou * rodinu
2. neděle adventní
10.30 Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,
DL sourozence s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

Oznamy:
- Včera byla Vigilie za počatý život. … Děkuji všem, kdo přišli.
- Měsíční sbírka: 20.399,- Kč; HL 9.879,- Kč a DL 10.520,- Kč. Bůh Vám štědře odplať.
- Dnes začínáme advent, dobu přípravy na oslavu Ježíšova narození. Roráty budou bývat v
úterý (HL) a ve středu (DL) v 6.30 hod. Ať si děti nosí lampičku, na začátku mše svaté půjdeme
průvodem k oltáři. Po mši svaté bude nachystána snídaně.
- Ve čtvrtek bude v 16.30 hodin v Horní Lhotě schůzka ministrantů.
- Ve čtvrtek budeme mít v kostele v Horní Lhotě biskupskou návštěvu - přijde sv. Mikuláš.
- V pátek budu od 8.30 hodin navštěvovat nemocné… Od 15.30 hod. bude v Horní Lhotě
příležitost ke svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k
Ježíšovu Srdci. V Dolní Lhotě bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude
prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- V pátek pořádá Charita Luhačovice Adventní benefiční koncert. Podrobnosti na plakátku.
- V sobotu budou od 12 do 13 hodin otevřené kostely - je hodina milostí pro svět. Po hodině
milostí v Dolní Lhotě jste pozváni na Adventní zastavení – přednáška, beseda, adorace, mše
svatá. Program povede vizovický děkan P. Vít Hlavica.
- V zákristii je pro všechny, kdo dělají nějakou službu pro farnost / kostel malá pozornost v
podobě knihy. Můžete si tam objednat a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč.

