
Pořad bohoslužeb od 18. 10. do 25. 10. 2020 
 

Neděle 18. října 

29. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Na poděkování manželů Šenovských za 35 let 

společného života s prosbou o ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu 

10.30 DL Na úmysl dárce 

Pondělí 19. října 

Památka sv. Pavla od Kříže, k. 

17.00 SE Na poděkování za obdržené milosti s prosbou  

o ochranu, pomoc a požehnání pro celou * rodinu 

Úterý 20. října    

Středa 21. října 

Památka bl. Karla Rakouského  

  

Čtvrtek 22. října 

Památka sv. Jana Pavla II., p. 

16.00 HL Na úmysl dárce 

Pátek 23. října 

Památka sv. Jana 

Kapistránského, kněze 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 24. října 

Památka sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa 

17.30 HL Na poděkování za 70 let života s prosbou  

o dar zdraví, pomoc, ochranu a požehnání  

pro celou * rodinu 

Neděle 25. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela  

v Horní Lhotě 

9.00 HL Za † rodiče Marii a Stanislava Petrů, duše v očistci 

s prosbou o dary Ducha Svatého pro * rod. 

10.30 HL Za † Františka a Františku Poláchovu, požehnání  

pro celou * rodinu 
 

- Od 14. 10. platí nová omezení: - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob. 

Tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny od 19. 10. na počet 30 osob 

V týdnu budou mše svaté podle omezení pouze pro rodinu, která má zadaný úmysl!!! 

Pokud by někdo chtěl mimořádnou mši svatou, volejte P. Jiřímu na farní mobil. 

Během neděle je možné navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň kostela v Horní 

či Dolní Lhotě. 
 

- Fyzickou neúčast na bohoslužbě je možné v této době nahradit sledováním živých přenosů 

bohoslužeb v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Doporučuje se 

modlitba v rodině a četba a rozjímání nad Písmem svatým. 
 

- Na výzvu stálé rady ČBK zveme všechny, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení 

pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory. 

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k 

dispozici. Modlí se každý večer ve 20 hodin - sami či společně v rodinách. 

Společná modlitba růžence v kostele za dodržení omezení: HL v PO, ÚT, ST, PÁ v 18 h.; 

DL v PO, ÚT, ST v 17 h. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přidali k vytvoření mostu modlitby za misie. 
 

- V neděli vstoupíme do „dušičkových“ dnů (25.10. - 8.11.). K získání plnomocných 

odpustků je třeba: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, 

návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 

8.11. v 15 h. 
 


