
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 6. 11. do 13. 11. 
 

Neděle 6. listopadu 

32. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela 

v Dolní Lhotě 

9.00 HL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

 o milosti, vedení Ducha svatého a ochranu Panny   

 Marie pro celou rodinu 

10.30 DL   Za + Jaroslava Strnada, rodiče z obou stran, 

 dar víry a požehnání pro * rodiny 

Pondělí 7. listopadu 17.00 SE Mše svatá + Mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 8. listopadu 16.00 HL Za všechny duše v očistci a za milost šťastné smrti 

pro umírající 

Středa 9. listopadu  

Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

   

Čtvrtek 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

16.00 HL Za + Marii a Stanislava Petrů, duše v očistci,  

dar zdraví a ochranu pro * rodiny 

Pátek 11. listopadu 

Památka sv. Martina 

Tourského, biskupa 

17.30 DL  Na poděkování za 35 let společného života    

 s prosbou o dar zdraví a ochranu do dalších let 

Sobota 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

17.30 HL  Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna   

 Františka, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

 

Neděle 13. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a + farníky 

10.30 DL  Za + Lubomíra Vaněčku, jeho rodiče, zetě Milana,  

 rodiče Závadovy, jejich syna a celou * rodinu 
 

- Slavíme Výročí posvěcení našich kostelů. Děkuji členům sboru Diviš za zpívání při mši svaté 

minulou neděli i za malý odpolední koncert duchovních skladeb a zpěvů.  

- Pro Dolní Lhotu: Poděkování schole za zpívání při dnešní mši svaté. 

- Dnes bude v 15 hodin pobožnost za zemřelé na hřbitově. 
 

- Ve středu budou mít v kostele v Dolní Lhotě v 16 hodin schůzku ministranti. 
 

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

završíme oktávu modliteb za zemřelé. 
 

- Páteční mše svatá v Dolní Lhotě bude pro mládež z celého děkanátu. 
 

- Příští neděle: - zakončení Svatého roku milosrdenství v naší arcidiecézi, budou zavřeny svaté 

brány v olomoucké katedrále, na Svatém Hostýně i na Velehradě. 

- oslava patrona kostela sv. Anežku v Drnovicích. Mše svatá v 11 hod.  

- sbírka na charitu 
 

- V PO 14.11. bude na faře v 19 hodin setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V pátek 18.11. pořádají animátoři děkanátu v Kulturním domě ve Vlachovicích křesťanskou 

diskotéku. 
 

- Ve dnech 18.-20.11. bude ve Zlíně Konference o evangelizaci. Podpořme ji svou modlitbou. 
 



- V sobotu 19.11. pořádají muži další pouť na Svatý Hostýn. Podrobnosti u Ludvíka Masaře 

mladšího z Dolní Lhoty. 
 

- Společenství vdov a vdovců pořádá ve dnech 20.-23.11. na Svatém Hostýně Adventní 

duchovní obnovu. Podrobnosti pro zájemce na plakátku. 
 

- Na Svatém Hostýně bude také duchovní obnova pro hasiče - 25.-27. 11. 
 

- V zákristii čeká na všechny, kdo ve farnosti nějak pomáhají malá pozornost. 


