
Pořad bohoslužeb od 25. 10. do 1. 10. 2020 
 

Neděle 25. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v Horní Lhotě 

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

s prosbou o dary Ducha Svatého pro * rodiny 

10.30 Za † Františka a Františku Poláchovu, požehnání  

pro celou * rodinu 

Pondělí 26. října 8.00 Za † Jiřinu Kysilkovu a za její * i † rodinu 

14.30 DL Pohřeb pí. Marie Žáčkové 

Úterý 27. října   

Středa 28. října 

Svátek sv. Šimona  

a Judy, apoštolů 

  

Čtvrtek 29. října 16.00  Za † Boženu Pláškovu, zetě, vnuky, rodinu Pláškovu, 

 Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

Pátek 30. října 17.30 Za † rodiče Valáškovy a Latinákovy, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 

Sobota 31. října 

Památka sv. Wolfganga 

biskupa 

17.30  Za † Josefa Zámečníka, sestry, bratra, Anastázii a Karla 

 Kozlovy, jejich rodiče a požehnání pro * rodinu 

 

Neděle 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých 

8.00  Na poděkování za 75 let života, † manžela s prosbou o dar 

 zdraví, ochranu Panny Marie a požehnání pro celou * rod. 

9.00  Za Esterku - za plnost života v Božím království  

 a za zahojení rány našeho srdce z dočasného rozloučení 
 

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 
 

Oznamy: 
 

Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň 

kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 10-17 hod.; DL - 10 - 17 hod. 

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

P. Jiří je připraven podle individuální domluvy k udělování svátosti smíření. 
 

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

bohoslužeb v TV Noe, ČT2, přes internet na on-line kanálech či z Rádia Proglas. 
 

- Na výzvu stálé rady ČBK je možné se připojit každý večer ve 20 hod. k modlitbě růžence 

za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, nemocné, opuštěné i seniory. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přidali minulou sobotu večer k modlitbě za misie a s dětmi jste se 

v neděli modlili za mír na světě. 
 

- Vstoupili jsme do „dušičkových“ dnů (od 25.10. do 8.11.). K získání plnomocných 

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

návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Pokud se nesplní všechny podmínky, získají se 

odpustky jen částečné. 
 

- Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 8.11. v 15 hod. 


