
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 27. 11. do 4. 12. 
 

 

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 

Pondělí 28. listopadu 17.00 SE Za + rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra 

Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci, ochranu  

a pomoc pro * rodinu 

Úterý 29. listopadu 6.30 HL 
(roráty) 

Za milosti k dobrému prožití adventu 

Středa 30. listopadu 

Památka sv. Ondřeje, 

apoštola 

6.45 DL 

(roráty) 

 Za milosti k dobrému prožití adventu 

Čtvrtek 1. prosince 

Památka sv. Edmunda 

Kampiána, kněze  

a mučedníka 

 

16.00 HL 

 

Za + rodiče Fiuráškovy, Miroslava Polomíka, jejich 

děti, s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu 

 

Pátek 2. prosince 

1. pátek v prosinci 

16.00 HL  Na úmysl dárce 

17.30 DL  Za * a + farníky 

Sobota 3. prosince 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze; 
1. sobota v měsíci 

8.00 DL Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o 

pomoc a ochranu Panny Marie 

17.30 HL  Za členy živého růžence (Sehradice) 

 

Neděle 4. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL Za + Karla a Annu Pláškovy, jejich dceru Martu  

a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + včelaře ze Slopného, Sehradic, Horní  

a Dolní Lhoty s prosbou o požehnání a ochranu 

Panny Marie pro * rodiny 
 

- Dnes začínáme advent, dobu přípravy na oslavu Ježíšova narození. Každý týden nás bude 

provázet verš z evangelia v podobě svíce – má být našim světlem. Papíry, ze kterých se složí 

svíčka jsou u nástěnky, kde je celý text evangelia. 
Roráty budou v úterý (HL) a ve středu (DL). Ať si děti s sebou nosí lampičku, lucerničku, 

na začátku mše svaté půjdeme průvodem. Po mši svaté bude nachystána snídaně. Prosím 

maminky, aby se po mši svaté domluvily na přípravě snídaně. 
 

- V týdnu budou mít v kostele v DL děti společenství: pondělí mladší v 17 h.; ve čtvrtek 

starší v 18 h. Zvány jsou všechny děti farnosti. 
 

- 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. Po mši svaté bude  prvopáteční 

pobožnost a pak večer chval. 
 

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

pro zájemce jsou na vývěsce. 



 


