
Římskokatolická farnost Horní Lhota 
 

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

Neděle 1. ledna 

Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie   

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL  Na poděkování za všechny milosti s prosbou  

 o milosrdenství pro rodinu Masařovu, Fraitovu,  

 Kozubíkovu, Zelenkovu, Markovu, Antonínovu  

 a za pomoc a dary Ducha svatého 

Pondělí 2. ledna  

Památka sv. Bazila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského biskupů  

a učitelů církve  

 

17.00 SE 

 

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 3. ledna  

Nejsvětějšího jména Ježíš 

  

Středa 4. ledna   

Čtvrtek 5. ledna 16.00 HL Za + Josefa a Františku Lukovy a rodinu Janků 

Pátek 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 

16.00 HL Na úmysl dárce 

17.30 DL Za + rodiče Masařovi, Misařovi a za * a + rodinu 

Sobota 7. ledna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL Za * a + rodinu Máčalíkovu, syna Radka, rodiče 

Beňkovy, bratra Františka a za duše v očistci 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

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 

 

- Děkuji všem, kdo jste odpověděli na výzvu dát dětem v Africe dárek na Vánoce. Dnes je 

poslední možnost přispět do pokladničky.  
 

- Celkový výtěžek bazárku vánočního cukroví byl 17.215,-Kč. Prostředky budou použity na 

činnost Charity Luhačovice. Charita Luhačovice děkuje za příspěvky. 
 

- Ve čtvrtek byla na faře beseda s Aničkou Šenovskou o misiích v Zambii. Děkuji Aničce 

za to, že se s námi rozdělila o poznatky a zážitky z pobytu v Africe. 
 

- V pátek budu od 8.30 hodin navštěvovat nemocné… Od 15.30 hod. bude v Horní Lhotě 

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

V Dolní Lhotě bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod.  Po mši svaté bude krátká 

adorace a Večer chval. 
 

- V sobotu se bude konat Tříkrálová sbírka. V pátek na konci mše svaté dostanou koledníci 

požehnání.  
 

- V neděli bude v kostele v Dolní Lhotě Vánoční koncert. Sólistky Leonu Trávníčkovou a 

Simonu Pavlicovou doprovází Tomáš Vodehnal. Začátek je v 15 hodin. 
 

- V zákristii je pro členy společenství živého růžence brožurka o růženci. (kdo ji nemá) 


