
Pořad bohoslužeb od 1. 11. do 8. 11. 2020 
 

 

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 

Pondělí 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

zemřelé 

8.30 Za * a † farníky 

16.00  Na úmysl Svatého otce 

17.30 Za všechny † 

Úterý 3. listopadu 

Památka sv. Martina, 

řeholníka 

  

Středa 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

  

Čtvrtek 5. listopadu 16.00  Za † rodiče Malyškovy a Žáčkovy a dar zdraví pro * rod. 

 

Pátek 6. listopadu 

1. pátek v měsíci   

16.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry, 

zdraví a Ducha Svatého pro celou rodinu 

17.30 Za obrácení lidí, kteří podporují šíření zla - potraty, 

reprodukční praktiky, eutanázie 

Sobota 7. listopadu 

1. sobota v měsíci 

8.00   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30  Za * a † farníky 

Neděle 8. listopadu 

32. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v Dolní Lhotě 

9.00  Za † manžela, celou † rodinu, požehnání a dar víry  

 pro celou * rodinu 

10.30  Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu, 

 Latinákovu, Půlovu a Bačínskou, dar víry a dary Ducha 

 Svatého pro * rodiny 
 

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 
 

Oznamy: 
 

- V neděli 1.11. bude od 14 do 16 hod. v Horní Lhotě příležitost ke svátosti smíření a ke 

svatému přijímání, abyste mohli splnit podmínky pro získání odpustků pro zemřelé.  

- 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 mobil. 

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

 

- Je dušičkový týden. Ve čtvrtek bude možné v kostele v Horní Lhotě - od 16.30 do 17.30 h. 

přijmout svaté přijímání, abyste mohli získat odpustky pro zemřelé. 
 

- V pátek od 8.30 hod. budu navštěvovat nemocné. Prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci 

si můžete udělat doma. 
 

- Příští neděli bude možné v kostele Horní Lhotě od 14 do 15 hodin přistoupit ke svatému 

přijímání, abyste mohli získat odpustky pro zemřelé. 


