
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 18. 12. do 26. 12. 
 

 

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 

Pondělí 19. prosince  17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 20. prosince 6.30 HL 

(roráty) 

Za děti z rozvrácených rodin, sirotky, opuštěné děti  

a za děti nemocné 

Středa 21. prosince  6.45 DL 

(roráty) 

 Za děti a mládež, všechny učitele a vychovatele 

Čtvrtek 22. prosince 16.00 HL Za celou * a + rodinu Dlabalovu s prosbou o požehnání 

Pátek 23. prosince 17.30 DL Za + rodinu Zádrapovu, Kadlečkovu, dar Ducha svatého 

pro * rodinu 

Sobota 24. prosince 

ŠTĚDRÝ DEN 

20.00 DL Za mír a pokoj na celém světě a příchod Božího království 

22.00 HL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

o požehnání a dar zdraví pro celou rodinu do dalších let 

Neděle 25. prosince 
SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za + rodiče Vlčkovy a Vodičkovy, duše v očistci  
a ochranu pro celou * rodinu 

Pondělí 26. prosince 

Památka sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

9.00 HL Za + P. Františka Petrů, rodiče, sourozence, příbuzné  

a za duše v očistci 

10.00 DL Za * a + rodinu Čechmánkovu s prosbou o ochranu 

a požehnání 
 
 

- V sobotu byl v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Děkuji Chrámovému sboru 

Diviš a Chrámovému pěveckému sboru Slušovice. 
 

- Na Štědrý den odpoledne bude v kostele v Horní Lhotě ve 13.30 hodin a pak v Dolní 

Lhotě ve 14.30 hodin půlhodinové pásmo koled a mluveného slova nazvané Otvírání 

betléma. Přijďte, je to pro Vás. 
 

- Chyba ve zpravodaji - Svátek sv. Štěpána - v DL v 10.00 hodin. 
 

- Sekce Papežského misijního díla dětí v naší republice nás vybízí, abychom nezapomněli 

na děti v Africe a dali jim o Vánocích malý dárek. Spočívá to v darování peněz na 

vytvoření soběstačného výživového zabezpečení – výstavbu drůbežárny. Podrobnosti 

jsou na vývěsce. Pokladnička na dobrovolné dary bude v kostele přes Vánoce. 
 

- Ve čtvrtek 29.12. a v pátek 30.12. o Svátku Svaté Rodiny mají všichni manželé 

příležitost při mši svaté obnovit své manželské sliby. Neváhejte, přijďte! 
 

- Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 7.1. 30.12. bude ve Vsetíně žehnání 

koledníkům. Bylo by hezké, kdyby se žehnání zúčastnili i zástupci naší farnosti. 
 


