
Pořad bohoslužeb od 27. 9. do 4. 10. 2020 
 

 

Neděle 27. září 

26. neděle v mezidobí 

8.00 DL  Na poděkování za dožití kulatého životného jubilea,  

 za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, za dar 

 zdraví, ochranu a pomoc pro * rodiny 

10.00 HL  Za všechny občany Horní Lhoty - ochranu a požehnání 

Pondělí 28. září 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka; hlavního 

patrona česk. národa 

10.30 DL  Na úmysl dárce 

17.30 HL  Na úmysl dárce 

Úterý 29. září 

Památka sv. Michaela, 

Gabriela, Rafaela, arch. 

  

Středa 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

  

Čtvrtek 1. října 

Památka sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny 

   

Pátek 2. října 

Památka svatých  

andělů strážných; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za † Josefa Vojáčka a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL  Za † Jiřího Pláška a za celou * rodinu 

Sobota 3. října 

1. sobota v měsíci 

11.00 DL  Svatba Martin Máčalík a Martina Zvonková 

17.30 HL  ??????? Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 4. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL  ???????  Za † Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou 

 stran požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  ??????? Za * a † farníky 

 

????? - zatím se neví, zda mše budou 

 

1. 10. Mezinárodní den hudby a Mezinárodní den seniorů 
 

- Do soboty jsem v karanténě. Pokud potřebujete něco vyřídit volejte na č.605 206 320 P. Jiří. 
 

 

 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla: 15.212,- Kč / HL 7.452,-Kč, DL 8.760,-Kč. Přijal 

jsem také několik osobních darů v součtu 5.000,- Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 

Děkuji také za dary pro arcibiskupský kněžský seminář. 
 

-  Návštěvy nemocných podle situace - snad 2. pátek v měsíci.  
 

- V sobotu chtějí v Dolní Lhotě uzavřít manželství Martin Máčalík z Dolní Lhoty a Martina 

Zvonková z Újezda a v sobotu 10. 10. Tomáš Martinec z Řetechova a Eva Tichá z Dolní Lhoty. 

Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- Říjen je měsíc modlitby růžence. Proto povzbuzuji všechny bez rozdílu ke společné modlitbě 

růžence, hlavně v rodinách. Dejme každý den Panně Marii alespoň jeden desátek jako dar. V 

HL se k modlitbě bude scházet v kostele v PO, ÚT, ST, PÁ v 18 h.; v DL PO, ÚT, ST v 18 h. 


