
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

Pořad bohoslužeb od 26. 2. do 5. 3. 2017 
 

Neděle 26. února 

8. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran  

 a za ochranu pro * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

Pondělí 27. února 17.00 SE Za děti a jejich rodiny s prosbou o rady Ducha svatého 

Úterý 28. února   

Středa 1. března 

Popeleční středa; 

Den přísného postu 

16.00 HL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

17.30 DL Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby 

Čtvrtek 2. března 16.00 HL Na úmysl dárce 

Pátek 3. března 

1.pátek v měsíci 

16.00 HL Za Anežku Žáčkovu, manžela, sestru Marii, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL Na dobrý úmysl 

Sobota 4. března 

1.sobota v měsíci 

8.00 DL   Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání  

  pro rodinu Masařovu a Kozubíkovu, za + rodinu  

 a za duše v očistci 

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic 

Neděle 5. března 

1. neděle postní 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL  Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče  

s prosbou o ochranu pro celou rodinu 

 

- Sbírka Haléř sv. Petra minulou neděli byla 20.503,-Kč... HL 10.643,-Kč; DL 9.860,-Kč. 

Bůh Vám odplať Vaše dary. 
 

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

- V pátek budou od 8.30 h. návštěvy nemocných… 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. 
 

- Ve středu vstoupíme do doby postní. Pobožnosti křížové cesty budou bývat: HL: čtvrtek  

15.30 hodin, neděle 14 hodin; DL: pátek 17 hodin, neděle 10 hodin. 
 

- V zákristii jsou přihlášky k biřmování. Nejnižší věk k přihlášení je 15 let. Příprava začne 

v sobotu 18.3. po mši svaté na faře. 
 

- V září chystají farnost Vlachovice a Vlašské Klobouky pouť do Fatimy. Pokud se k nim 

chcete přidat, podrobnosti najdete na plakátku na vývěsce. Přihlašuje se do konce února. 

 


