
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

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

 

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, požehnání a ochranu Panny Marie  

pro * rodiny 

Pondělí 5. prosince 17.00 SE Za * a + rodinu Šimoníkovu, Doruškovu  

a Zvonkovu 

Úterý 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, 
biskupa 

17.30 HL Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru 

sv. Mikuláše stále dělali dobré skutky k prospěchu 
svých bližních 

Středa 7. prosince 

Památka sv. Ambrože,  

biskupa a učitele církve 

6.45 DL 

(roráty) 

 Za všechny církevní učitele, biskupy, představené   

 řádů a řeholních společenství a za šíření evangelia  

 na celém světě 

Čtvrtek 8. prosince 

Slavnost 

Neposkvrněného početí 

Panny Marie  

16.00 HL Za obrácení hříšníků a vítězství Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie 

17.30 DL Za * a + farníky 
 

Pátek 9. prosince 17.30 DL  Za + Františka Ministra, manželku, duše v očistci  

 a za celou * a + rodinu 

Sobota 10. prosince 
 

17.30 HL Za + Marii Šimonu, požehnání a ochranu Panny 
Marie pro * rodinu 

Neděle 11. prosince 

3. neděle adventní 

9.00 HL Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, celou + rodinu  

a za dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL Za + Marii Žáčkovu, Františka Žáčka, duše v očistci, 

dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu 
 

- Začali jsme advent, dobu přípravy na oslavu Ježíšova narození. U adventní nástěnky je 

verš z evangelia v podobě svíce na druhý týden. 
 

- V úterý nebudou ráno roráty, protože večer budeme mít v kostele v Horní Lhotě 

biskupskou návštěvu – přijde sv. Mikuláš. 
 

- Prosím členy pastorační rady, aby odevzdali „domácí úkol“, který dostali na radě. Děkuji. 
 

- Dotaz pro všechny: Na Štědrý den odpoledne se nabízí uspořádat půlhodinové pásmo 

koled a mluveného slova nazvané Otvírání betléma. Přijdete? 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání před Vánocemi ve farnostech děkanátu. V naší farnosti 
bude zpovědní den ve čtvrtek 15.12. 
 

- Animátoři mládeže zvou na zimní kino, které se uskuteční v pátek 16. prosince od 19 hod. 

ve Slopném v salónku u hospody. Promítat se bude film Božský Bruce. 
 

- V sobotu 17.12. bude v 15.30 hodin v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Účinkuje 
Chrámový sbor Diviš a Chrámový pěvecký sbor Slušovice. Všichni jste zváni. 


