Pořad bohoslužeb od 9. 12. do 16. 12. 2018
9.00 HL Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, duše v očistci,
Neděle 9. prosince
ochranu a pomoc pro celou * rodinu
2. neděle adventní
10.30 Za+ Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence
DL zetě Miroslava s prosbou o ochranu pro celou * rodinu
Pondělí 10. prosince
17.00 Za + Marii Latinákovu, manžela, jejich rodiče s prosbou
SE
o ochranu a požehnání pro celou * rodinu
Úterý 11. prosince
6.30 HL Na úmysl dárce
(roráty)
Středa 12. prosince
6.30 DL Za * a + farníky
Panny Marie Guadalupské (roráty)
Čtvrtek 13. prosince
17.30 Za * a + rodinu Krátkou, za duše v očistci s prosbou
Památka sv. Lucie, panny
HL o ochranu Panny Marie pro * rodinu
a mučednice
Pátek 14. prosince
17.30 Na poděkování za 50 let života s prosbou
Památka sv. Jana od Kříže, DL
o požehnání a dar zdraví pro celou rodinu
kněze
Sobota 15. prosince
17.30 Za + Josefa Kuželu (1.výročí), a za + rodinu Kuželovu
HL a Váňovu
9.00 HL Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,
Neděle 16. prosince
pomoc a ochranu pro * rodiny
3. neděle adventní
10.30 Za + Karla Kolaříka (1.výročí), + rodiče, sourozence,
DL + rodinu Mikuláškovu, duše v očistci, dar zdraví
a ochranu pro celou * rodinu
Oznamy:
10. 12. Den lidských práv
- V sobotu byla od 12 do 13 h. hodina milostí pro svět a v Dolní Lhotě Adventní zastavení.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili i všem, kdo pomohli s organizaci.
- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů.
- Charita Luhačovice pořádá příští neděli adventní Bazárek Vánočního cukroví. Od středy se
upečené cukroví předává na Charitu. Další podrobnosti jsou na plakátku na vývěsce.
- Ve čtvrtek 20.12. bude zpovědní den v naší farnosti. Na vývěsce je rozpis zpovídání před
Vánocemi ve farnostech děkanátu.
- V sobotu 22.12. bude v 15.30 hodin v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Účinkuje
Chrámový sbor Diviš a pozvaní hosté. Všichni jste zváni.
- Na Štědrý den odpoledne se připravuje Otvírání betléma. Děti které by se chtěli na
programu podílet, ať se přihlásí po mši svaté v zákristii.
- Mnozí z Vás jste se již zapojili do pomoci manželům Kozubíkovým z Dolní Lhoty a jejich
Terezce. Kdo chcete přispět na dárek pro Terezku, můžete peníze dát do pokladničky na stolku.
- V zákristii je několik posledních stolních kalendářů na příští rok.
- Prosím maminky ministrantů, aby klukům na Vánoce vyprali oblečení.

