Římskokatolická farnost Horní Lhota
Pořad bohoslužeb od 30. 10. do 6. 11.
Neděle 30. října
31. neděle v mezidobí,
Výročí posvěcení kostela
v Horní Lhotě
Pondělí 31. října
Památka sv. Wolfganga, b.
Úterý 1. listopadu
Slavnost Všech svatých
Středa 2. listopadu
Vzpomínka na všechny
zemřelé
Čtvrtek 3. listopadu
Památka sv. Martina
de Porres, řeholníka
Pátek 4. listopadu
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa;
1. pátek v měsíci
Sobota 5. listopadu
1. sobota v měsíci
Neděle 6. listopadu
32. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení kostela
v Dolní Lhotě

9.00 HL Za + rodiče Josefa a Ludmilu Sanytrákovy, jejich
rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou rodinu
10.30 DL Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
17.00 SE Za + Františka Mikulce, + syna, rodiče z obou stran,
dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
16.00 HL Za * a + farníky
17.30 DL Za + rodiče Ulrichovy, Kořenkovy, vnuka, syna,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny
8.00 SE Za všechny + biskupy, kněze a jáhny
16.00 HL Za všechny +
17.30 DL Na úmysl Svatého otce
16.00 HL Za * a + rodinu s prosbou o požehnání
16.00 HL Na úmysl dárce
17.30 DL Za členy živého růžence (Dolní Lhota)
8.00 DL Za * a + rodinu s prosbou o požehnání
17.30 HL Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny, zetě
a celou * rodinu
9.00 HL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o milosti,
vedení Ducha svatého a ochranu P. Marie pro celou rod.
10.30 DL Za + Jaroslava Strnada, rodiče z obou stran,
dar víry a požehnání pro * rodiny

- Sbírka na misie minulou neděli: Horní Lhota 13.411,- Kč, Dolní Lhota 9.120,-Kč. Celkem to
je 22.531,- Kč. Všem dárcům Bůh štědře odplať.
- Setkání členů společenství živého růžence: přišlo asi 40. Díky členům za modlitby a nesení
obtíží, které jsou s modlitební službou spojeny.
- Slavíme Výročí posvěcení našich kostelů. Proto zpíval při mši svaté sbor Diviš a odpoledne
ve 14:30 hod. bude malý koncert duchovních skladeb a zpěvů.
- Společenství dětí v kostele v Dolní Lhotě: mladší - pondělí v 17 h., starší - čtvrtek v 18 h.
- Návštěvy nemocných: pátek od 8.30 hodin … 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 bude po mši svaté v kostele v Dolní Lhotě Večer chval.
- V sobotu 5. 11. bude začínat Kurz pro pastorační pomocníky. Neváhejte se přihlásit.

- „Dušičké“ dny: plnomocné odpustky - svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl
svatého otce, návštěva hřbitova a modlitba za zěmřelé. Příležitost ke svátosti smíření bude před
i po mších svatých. Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 6.11. v 15 hodin.

