
Pořad bohoslužeb od 8. 11. do 15. 11. 2020 
 

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 

Pondělí 9. listopadu 

Svátek Posvěcení  

lateránské baziliky 

17.00 Za † rodiče Kunderovy, Pláškovy, dar zdraví a ochranu  

pro * rodinu 

Úterý 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

  

Středa 11. listopadu 

Památka sv. Martina 

Tourského, biskupa 

  

Čtvrtek 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

16.00  Za † Hanu a Ludmilu Kormanovy, rodinu Kubíčkovu, 

 pomoc a ochranu pro * rodiny 

Pátek 13. listopadu 

Památka sv. Anežky České, p. 

17.30 Za * a † farníky 

Sobota 14. listopadu 

 

17.30  Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru Vlastu, 

 Marii Ambrůzovu, dceru Marii, jejího manžela Václava,  

 zetě Milana a dar zdraví pro * rodiny 

 

Neděle 15. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

8.00  Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě  

 a požehnání pro celou * rodinu 

9.00  Za † rodiče Annu a Jaroslava Kozubíkovy, jejich † dcery 

 a za † rodiče Váňovy s prosbou o požehnání pro * rodiny 
 

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.  

V daný čas se můžete duchovně připojit. 
 

Oznamy: 
 

- V neděli 8.11. od 14 do 15 h. je v Horní Lhotě možnost přistoupit ke svatému přijímání.  

- 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. 

- Po dohodě je P. Jiří připraven k udělování svátosti smíření. 
 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
 

- Dnes odpoledne (8.11.) se P. Jiří soukromě pomodlí za zemřelé na hřbitově a provede 

vykropení hrobů zemřelých. 
 

- Na prosinec jsou volné úmysly na mše svaté (i rorátní) HL 4+2, DL 3+3. Zájemci hlaste se u 

P. Jiřího. 
 

- Během celého listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé. K jejich 

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

hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. Pokud se nesplní všechny podmínky, získají se 

odpustky jen částečné. 
 

- V kostele jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2021 - za 50,- Kč. 


