
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 20. 11. do 27. 11. 
 

Neděle 20. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále  

9.00 HL  Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich 

rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

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

 rodiče Závadovy, jejich syna a celou * rodinu 

Pondělí 21. listopadu 

Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě 

17.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

  

Středa 23. listopadu 

Památka sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

  

Čtvrtek 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 

Dung - Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 

16.00 HL Za + Františka Matulíka, jeho rodiče, za Miroslava 

Lauterbacha, jeho rodiče, rodiče Krejčí a Kovářovy, 

ochranu a dar zdraví * rodinám 

Pátek 25. listopadu 

Památka sv. Kateřiny 

Alexandrijské, mučednice 

17.30 DL  Za + Aloise Divoku k nedožitým 90 narozeninám  

 a za duše v očistci 

Sobota 26. listopadu 17.30 HL Za + rodiče Marii a Františka Latinákovy,  

dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Neděle 27. listopadu 

1. neděle adventní 

 

9.00 HL Za + Jaroslava Kutáčka, matku, sestru, celou * a + 

rodinu, syna s rodinou v cizině a duše v očistci 

10.30 DL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

 o pomoc a ochranu do dalších let života 
 

- Sbírka na charitu minulou neděli byla: v HL 11.673,- Kč a DL 7.440,- Kč. Dohromady 

19.113,- Kč. Všem dárcům Bůh štědře odplať. 
 

- Ve Zlíně byla Konference o evangelizaci. Děkuji všem, kdo jste ji podpořili modlitbou. 
 

- Chlapi byli na pouti na Svatém Hostýně. Doufám, že se všichni vrátili v pořádku, a že jejich 

pouť přinese užitek. 
 

- Dnes (neděle) je uzávěrka objednání kalendářů na příští rok. Zapisují se v zákristii. 
 

- V pondělí bylo na faře setkání pastorační rady farnosti. Děkuji členům za účast i za rozpravu 

o životě farnosti…. 
 

- Úmysly na mše svaté se budou zapisovat 25.11. (DL) a 26.11. (HL) po mši svaté. Jubilejním 

mším – narození, svatby a 1. výročí úmrtí se dává přednost. Ty se budou zapisovat ve středu 

na faře: 15.30-16.30 a 18-19 hodin. 
 

- Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře schůzka ministrantů. 
 

- V sobotu bude v Luhačovicích duchovní obnova a vigílie pro mládež. Podrobnosti plakátek. 
 

- Ředitel Hospice na Svatém Kopečku vyhlásil Výběrové řízení na místo lékaře. 
 

- Blíží se advent a roráty. Prosím maminky, aby se domluvily na chystání snídaně pro děti. 


