
Pořad bohoslužeb od 11. 10. do 18. 10. 2020 
 

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 

Pondělí 12. října 

Památka sv. Radima, bisk. 

17.00 SE Za † Josefa Čechmánka, Annu Halasovu  

a za celou * a † rodinu  

Úterý 13. října   

Středa 14. října    

Čtvrtek 15. října 

Památka sv. Terezie od 

Ježíše, panny a uč. církve 

16.00 HL Za † Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 16. října 

Památka sv. Hedviky, řehol. 

Památka sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

17.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou  

o požehnání pro celou rodinu 

Sobota 17. října 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, bisk. a muč. 

17.30 HL Za † Ladislava Kozubíka, všechny † příbuzné a ochranu 

pro naše rodiny 

Neděle 18. října 

29. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Na poděkování manželů Šenovských za 35 let společ. 

života s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodin 

10.30 DL Za † Františka Janušku, dvoje rodiče, celou † rodinu  

s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 
 

16. 10. Světový den výživy 
 

- Včera uzavřeli v DL svátost manželství Tomáš Martinec z Řetechova a Eva Tichá z Dolní 

Lhoty. Vyprošujme novomanželům hojnost potřebných milostí do manželství. 
 

- Od 12.10. platí nová vládní nařízení k zastavení šíření nemoci Covid 19. Bohoslužby se může 

účastnit max. 10 osob. Proto bude mše svatá pro rodinu, která má zadaný úmysl. Mše svaté je 

možné sledovat jako na jaře přes různá média - televizi Noe, Rádio Proglas i internet. 
 

- V sobotu ve 21 h. se můžete přidat k modlitbě růžence za misijní dílo církve.  
 

- Již několik let se 18.10. s dětmi v 9 hodin modlíváme ve škole růženec. Letos 18.10. vychází 

na příští misijní neděli. Vzhledem k opatřením vlády se ke společné modlitbě růžence letos 

může přidat každý doma. Podpořme celosvětovou iniciativu „Milión dětí se modlí růženec“. 
 

- Sbírka na misie vyhlášená na příští neděli nebude. 
 

- V neděli 25. 10. mělo být v kostele v Horní Lhotě setkání všech členů společenství živého 

růžence. S ohledem na nařízení vlády nebude. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme modlit růženec. Příležitost ke společné modlitbě v kostele 

za dodržení omezení je v HL v PO, ÚT, ST, PÁ v 18 h. a v DL v PO, ÚT, ST v 18 h. 

- Stálá rada ČBK vznesla v den památky Panny Marie růžencové prosbu o modlitbu 

posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. V situaci omezených 

možností účastnit se bohoslužby je to dobré plně využít v rodinách každý večer ve 20 h. Po 

růženci je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii. 
 


