
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 15. 1. do 22. 1. 2017 

 

 

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 

Pondělí 16. ledna  17.00 SE  Za * a + farníky 

Úterý 17. ledna 

Památka sv. Antonína 

Velikého, poustevníka 

  

Středa 18. ledna 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

  

Čtvrtek 19. ledna 16.00 HL 

 

  Za + Aloise Hustého, syna, rodiče Husté  

  a Koldůškovi,  Františku Rafajovu, za duše  

  v očistci,  dar zdraví a požehnání pro celou rodinu 

Pátek 20. ledna  

 

17.30 DL   Za + Annu Váňovu, rodiče Váňovi a Babáčkovi  

 a za celou * a + rodinu 

Sobota 21. ledna 

Památka sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice 

17.30 HL   Za + Josefa Machů, manželku, + syna Josefa,  

 vnučku a za celou * rodinu 

Neděle 22. ledna 

3. neděle v mezidobí 

9.00 HL   Za Miloslava a Annu Malotovy, * a + rodinu   

Malotovu a Ulrichovu a za duše v očistci 

10.30 DL   Za * a + farníky 

 

- V neděli skončila vánoční doba. Děkuji všem, kdo se zasloužili její pěkné prožití. Děkuji 

také za pomoc při uspořádání Vánočního koncertu. 
 

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

- Od středy bude Týden modliteb za jednotu křesťanů. (modlitba v kancionále) 
 

- Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře další schůzka ministrantů. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Příští neděli bude v Dolní Lhotě v hale u školy sportovní odpoledne pro dětí a mládeže. 

Začátek ve 13.30 hodin. Konec v 16.30 hodin. Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 
 

- Ve Šternberku bude 4.února Hromniční pouť matek. Jako každý rok pojede z Drnovic 

autobus - v 6.30 h. Zapisujte se na zapisovací list. Informace a program na plakátku. 

 

- Vyhlášená tipovací soutěž: Jaký obrázek vznikne z dílků, které děti skládají za účast na 

mši svaté? se prodlužuje do příští neděle. Podepsané typy dejte do krabičky u vývěsky. 


