
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 25. 12. 2016 do 1. 1. 2017 
 

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 

Úterý 27. prosince 

Památka sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

  

Středa 28. prosince 

Památka sv. Mláďátek 

betlémských, mučedníků 

  

Čtvrtek 29. prosince 

Památka sv. Tomáše 

Becketa, biskupa a muč. 

 

16.00 HL 

 

Za + Marii Pláškovu a za duše v očistci 

Pátek 30. prosince 

Svátek Svaté Rodiny, 

Ježíše, Marie a Josefa 

14.00 HL Pohřeb pí. Anežky Vaněčkové 

17.30 DL Za * a + farníky 

Sobota 31. prosince 

Památka sv. Silvestra I., 

papeže 

15.30 HL Na poděkování za všechna dobrodiní v uplynulém roce 

s prosbou o hojnost milostí v roce nastávajícím 

 

Neděle 1. ledna 

SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ, PANNY MARIE 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL  Na poděkování za všechny milosti s prosbou  

 o milosrdenství pro rodinu Masařovu, Fraitovu,  

 Kozubíkovu, Zelenkovu, Markovu, Antonínovu  

 a za pomoc a dary Ducha svatého 
 

- Minulou neděli jsem zmiňoval výzvu Jeden dárek navíc - pro děti v Africe. Pokladnička na 

dobrovolné peněžní dary na vytvoření soběstačného výživového zabezpečení – výstavbu 

drůbežárny je u betléma. Podrobnosti o tomto záměru jsou na vývěsce.  
 

- Pravidelná měsíční sbírka v Dolní Lhotě byla 13.630,-Kč. O svátcích je sbírka v Horní. 
 

- Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře beseda s Aničkou Šenovskou o misiích v Zambii. 
 

- Animátoři děkanátu zvou ve čtvrtek do kulturního domu do Študlova na diskotéku ve stylu 

RETRO 70. let. Začátek ve 20 hod. Více informací na plakátku. 
 

- 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! 
 

- Na Silvestra budou od 23.30 do 24 hod. otevřené naše kostely. Můžete se přijít pomodlit. 
 

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

Charita zajistila autobus, aby mohl jet i někdo od nás.  
 

- Po zapisování úmyslů na mše svaté zůstalo několik termínů volných. Podrobnosti se 

dozvíte v zákristii, kde si můžete případně úmysl zapsat. 


