
Pořad bohoslužeb od 4. 10. do 11. 10. 2020 
 

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 

Pondělí 5. října 

 

18.00 SE Za † Jarmilu Machů, její † rodiče, za * rodiny  

a za duše v očistci 

Úterý 6. října   

Středa 7. října 

Památka Panny Marie 

Růžencové 

  

Čtvrtek 8. října 16.00 HL Za občany Horní Lhoty, obcí farnosti s prosbou  

o ochranu, pomoc a požehnání 

Pátek 9. října  17.30 DL Za nenarozené děti a obnovu kultury života v naší vlasti 

 

Sobota 10. října  

 

12.00 DL   Svatba - Tomáš Martinec a Eva Tichá 

17.30 DL  Za † rodiče Jedlovcovy, dcery Marušku a Miladu, zetě 

 Františka, manžele Máčalíkovy, jejich syna Jiřího,  

 za duše v očistci s prosbou o ochranu pro * rodinu 

Neděle 11. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv. Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za † Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče, 

sourozence a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky 

 

- Včera uzavřeli v DL svátost manželství Martin Máčalík z Dolní Lhoty a Martina 

Zvonková z Újezda. Vyprošujme novomanželům hojnost potřebných milostí do manželství. 
 

- V pátek od 8.30 h. budu navštěvovat nemocné. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme modlit růženec. Proto povzbuzuji všechny bez rozdílu 

ke společné modlitbě růžence, hlavně v rodinách. Dejme denně Panně Marii jeden desátek 

jako dar. Příležitost ke společné modlitbě je v HL v kostele v PO, ÚT, ST, PÁ v 18 h. a v DL 

v PO, ÚT, ST v 18 h. 
 

- Od zítřka začne platit vládní nařízení k zastavení šíření nemoci Dovid 19. Na nás se 

vztahuje omezení účastníků bohoslužby - max. 100 (všichni musí sedět), mají roušky, 

rozestupy a při mši se nezpívá. Proto prosím, aby Vás více chodilo v sobotu na večerní. 


