
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 2. 10. do 9. 10. 
 

 

Neděle 2. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + rodiče Malotovy, syna Františka, rodiče 

Kolaříkovy, všechny blízké + a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL Za * a + rodinu Hlavičkovu a Kozubíkovu a za duše 

v očistci, na které nikdo nepamatuje 

Pondělí 3. října 17.00 SE Za * a + rodinu Manduchovu, Novosádovu, 

Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci 

Úterý 4. října 

Památka sv. Františka  

z Assisi 

  

Středa 5. října    

Čtvrtek 6. října 

Památka sv. Bruna, kněze 

16.00 HL Za + rodiče Rakovy, Ludvíka Raka a manželku, 

Luboše Raka a manželku a za * a + rodinu 

Pátek 7. října 

Panny Marie Růžencové; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Na úmysl dárce 

17.30 DL Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy, 

syna Jaroslava a požehnání pro celou * rodinu 

 

Sobota 8. října  

 

 

17.30 HL 

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, Marii 

Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava,  

dar víry a požehnání pro * rodiny 

Neděle 9. října 

28. neděle v mezidobí 
Oslava patrona kostela v 

Horní Lhotě sv. Dionýsia 
a druhů, mučedníků 

 

9.00 HL 

 

Za všechny * i + občany obcí patřících do farnosti 

 

10.30 HL 

  

 Za * a + farníky a poutníky 

 

- V pondělí a ve čtvrtek budou mít děti v Dolní Lhotě v kostele další setkání ke společné 

modlitbě, mladší v pondělí v 17 hodin a starší ve čtvrtek v 18 hodin. 
 

- 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. 

V Dolní Lhotě bude příležitost ke svátosti smíření od 17 hod. 
 

- V pátek po mši svaté bude v Dolní Lhotě v kostele Večer chval. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme víc než jindy, modlit růženec. Proto povzbuzuji 

všechny bez rozdílu ke společné modlitbě růžence. Kdo nezvládne celý růženec, ať se 

modlí alespoň jeden desátek.  
 

- V úterý od 13 hodin se bude provádět úklid kostela před hodama. Prosím ženy i muže 

z Horní Lhoty, aby přišli v hojném počtu. 
 

- Koncem října bude zahájen v našem děkanátu kurz pastoračních pomocníků, který je 

určen k získání potřebných vědomostí pro všechny, kdo pomáhají při pastoraci. 

Přihlašujte se na faře. 
 

- Ve dnech 18. - 20. 11. bude ve Zlíně v kongresovém centru konference o evangelizaci. 

Na vývěsce je plakátek a na stolku pozvánky s informacemi.  


