
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 11. 12. do 18. 12. 
 

 

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 

Pondělí 12. prosince  

Panny Marie Guadalupské 

17.00 SE Za + Jiřinku Kasilkovu, rodiče z obou stran  

a duše v očistci 

Úterý13. prosince 

Památka sv. Lucie, panny  

a mučednice 

6.30 HL 

(roráty) 

Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru 

sv. Lucie pomáhali všem, kdo potřebují pomoc 

Středa 14. prosince 

Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze 

6.45 DL 

(roráty) 

 Za děti, mládež i všechny dospělé, aby vedli podle  

 vzoru sv. Jana od Kříže život v přátelství s Bohem 

Čtvrtek 15. prosince 16.00 HL Za * a + farníky 

Pátek 16. prosince 17.30 DL Za + Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče,  

dva zetě, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu 

Panny Marie pro * rodiny 

Sobota 17. prosince 17.30 HL Za rodiče Malyškovy, dceru Martu a za * a + rodinu 

Neděle 18. prosince 

4. neděle adventní 

9.00 HL Za + Miloslava Kozubíka, Karla Krajču, celou * a + 

rodinu Kozubíkovu, Vojáčkovu a duše v očistci 

10.30 DL  Za * a + farníky 

 

Zpovědní den farnosti - čtvrtek 15.12.  

Zpovídá se v Horní i Dolní Lhotě - 14-16 hodin. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. 
 

- 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. 
 

- Ve středu bude v 16 hodin v kostele v Dolní Lhotě další schůzku ministranti. 
 

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

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

- V sobotu bude v 15.30 hodin v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Účinkuje 

Chrámový sbor Diviš a Chrámový pěvecký sbor Slušovice. Všichni jste zváni. 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání před Vánocemi ve farnostech děkanátu. 
 

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

koled a mluveného slova nazvané Otvírání betléma. Přijdete? 


