
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 12. 2. do 19. 2. 2017 

 

 

Neděle 12. února 

6. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Františka a Marii Žáčkovy, duše v očistci, za dar 

zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za + Marii a Ludvíka Masařovy, jejich rodiče  

a sourozence s prosbou o požehnání pro celou * rodinu, 

dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie 

Pondělí 13. února 17.00 SE Za + Františka a Františku Machů, + rodiče, pomoc  

a ochranu pro * rodiny 

Úterý 14. února 

 

17.30 DL Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou  

o dary Ducha svatého pro celou rodinu 

Středa 15. února   

Čtvrtek 16. února 16.00 HL 

 

  Za rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a požehnání  

  pro * rodinu 

Pátek 17. února 17.30 DL Za + rodiče Kozubíkovi, dva zetě, + rodiče Januškovi,  

dva syny a zetě, + rodiče Strnkovi a za * a + rodinu  

a za duše v očistci 

Sobota 18. února 12.30 DL   Svatba Marek Žáček a Klára Bošanská 

17.30 HL   Za + Josefa Dočkala (1. výročí) s prosbou o požehnání  

  a dar zdraví pro * rodinu 

Neděle 19. února 

7. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra 

10.30 DL   Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva zetě,  

  celou + rodinu, duše v očistci a za pomoc pro * rodinu 

 

- V pátek byl Adorační den farnosti v rámci adoračních dnů v naší diecézi. Děkuji všem, 

kdo jste adorovali v kapli v Sehradicích a v obou kostelích.  
 

- Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra. Z této sbírky Svatý otec přispívá potřebným ve 

světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 400.125,- Kč. Pravidelná měsíční 

sbírka nebude. 
 

- Začátkem postní doby by měla začít příprava k biřmování. Nejnižší věk pro přihlášení je 

15 let. Přihlášky budou příští neděli. 


