
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 8. 1. do 15. 1. 2017 
 

Neděle 8. ledna 

Svátek Křtu Páně 

9.00 HL Za děti které byly pokřtěny v roce 2016, za jejich 

rodiče a kmotry 

10.30 DL Za děti které byly pokřtěny v roce 2016, za jejich 

rodiče a kmotry 

Pondělí 9. ledna  17.00 SE Za * a + Šenovskou a Bačovu a za duše v očistci 

Úterý 10. ledna  17.30 HL Za + Karla Pavlince, dceru Helenu, nemocnou 

manželku a dědečky z obou stran 

Středa 11. ledna   

Čtvrtek 12. ledna 16.00 HL 

 

Za + Olgu a Zdeňka Růžičkovy, sestru Ivanu 

Rechtorovičovu, rodiče Bobákovi s prosbou o 

požehnání pro * rodiny 

Pátek 13. ledna  

Památka sv. Hilaria,  

biskupa a učitele církve 

17.30 DL Za * a + rodinu s prosbou o ochranu a požehnání  

do celého roku 

Sobota 14. ledna 

 

17.30 HL   Za rodinu Zelenkovu a Hložánkovu s prosbou  

o požehnání, dar víry a za duše v očistci 

Neděle 15. ledna 

2. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Karla a Františku Kunderovy k nedožitým  

95 narozeninám, jejich rodiče, sourozence a za dar 

víry, zdraví a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče  

 a sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví  

 a požehnání pro * rodinu 
 

- V sobotu byla Tříkrálová sbírka. Chci poděkovat koledníkům a vedoucím skupinek za 

její vykonání a každému z Vás za dar. Výsledek sbírky je 82.676,- Kč. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v Horní Lhotě byla 10.138,-Kč. Za Vaše dary Vám Bůh 

štědře odplať. 
 

- Během Vánoc jsme střádali peníze na dárek pro děti v Africe. Do pokladniček se 

nastřádalo 12.590,- Kč z toho v Horní Lhotě 5.250,- Kč a v Dolní Lhotě 7.340,- Kč. 

Všem mockrát děkuji. 
 

- V týdnu bude v kostele v Dolní Lhotě společenství dětí: mladší v pondělí v 17 hodin, 

starší ve čtvrtek v 18 hodin. 
 

- Vyhlašuje se tipovací soutěž: Co bude na obrázku z dílků, které děti skládají za účast 

na mši svaté? Podepsané typy dejte do krabičky vzadu u vývěsky. 
 

- Jako každý rok se ve Šternberku koná Hromniční pouť matek - 4.února. Autobus pojede 

v 6.30 h. z Drnovic. Bližší informace a program na plakátku. 
 

- Končí vánoční doba. Děkuji všem, kdo se zasloužili o její pěkné prožití. 


