
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 29. 1. do 5. 2. 2017 
 

Neděle 29. ledna 

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Miladu a Vladimíra Švarcovy, rodiče z obou 

stran, za duše v očistci a za celou * rodinu 

10.30 DL   Za Josefa Hubáčka, jeho bratra Bohumila, rodiče  

  z obou stran a za * a + rodinu 

Pondělí 30. ledna  17.00 SE Na poděkování za 80 let života, dar zdraví a požehnání 

pro * rodinu 

Úterý 31. ledna 

Památka sv. Jana Boska, 

kněze 

 

17.30 HL 

 

Za * a + rodinu Boháčovu a Vrlovu 

Středa 1. února   

Čtvrtek 2. února 

Svátek Uvedení Páně  

do chrámu 

17.30 HL 

 

Za děti, které se připravují ke svatému přijímání  

a za jejich rodiče 

Pátek 3. února 

Památka sv. Blažeje, 

biskupa a mučedníka; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL   Za + rodiče Záhorovské, syna Františka, + rodinu  

Fiedorovu, duše v očistci a za dary Ducha svatého,  

dar víry a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL   Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

o ochranu do dalších let společného života 

Sobota 4. února 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL Za * a + farníky 

Neděle 5. února 

5. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Michala Bujáčka a Františka Bláhu, jejich rodiče, 

ochranu a pomoc pro celou * rodinu 

10.30 DL   Za + rodiče Váňovi a Ambrůzovi, jejich syny  

a za celou * a + rodinu 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 18.653,-Kč - v Horní Lhotě 6.503,-Kč a v 

Dolní Lhotě 12.150,-Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

- V neděli bylo sportovní odpoledne pro dětí a mládeže. Bylo to pěkné. 
 

- Poděkování: všem, kdo se modlili za jednotu křesťanů; všem, kdo se přidali k maminkám z 

Hnutí modlitby matek a modlili se za děti; všem, kdo se přičinili k uspořádání 10. Farního 

plesu. 
 

- V pondělí  bude na faře v 19 h. jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné… Od 15.30 h. bude v HL příležitost ke svátosti 

smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V DL bude příležitost ke 

svátosti smíření po 17 hod.  Po mši svaté bude krátká adorace a Večer chval. 
 

- V pátek 10.2. bude mít naše farnost Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší 

diecézi. Adorace budou v obou kostelích i v kapli v Sehradicích. Rozpis k adoraci na zapsání 

adorantů je na stolku vzadu. 
 

- V neděli12. 2. bude na Velehradě „Zimní pouť“ - k výročí úmrtí sv. Cyrila - v 10 h. 
 

- V sobotu 18. února chtějí v kostele v Dolní Lhotě uzavřít manželství Marek Žáček z Dolní 

Lhoty a Klára Bošanská z Rohatce. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, 

oznamte to bez odkladů na faře. 


