Pořad bohoslužeb od 15. 11. do 22. 11. 2020
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
8.00 Za * a † farníky

Pondělí 16. listopadu
Památka sv. Markéty Skotské
Památka sv. Gertrudy, panny
Úterý 17. listopadu
Památka sv. Alžběty
Uherské, řeholnice
Středa 18. listopadu
Čtvrtek 19. listopadu
16.00 Za † rodiče Navrátilovy a Hlavenkovy s prosbou
o pomoc a ochranu pro * rodiny
Pátek 20. listopadu
11.00 Pohřeb p. Miroslava Pláška z Horní Lhoty
14.30 Pohřeb pí. Marie Vrlové z Horní Lhoty
Sobota 21. listopadu
15.00 Pohřeb pí. Ludmily Zábojníkové z Horní Lhoty
Zasvěcení Panny Marie
17.30 Za † Františka Mikulce, † syna, rodiče z obou stran,
v Jeruzalémě
ochranu pro * rodinu
Neděle 22. listopadu
8.00 Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, rodiče, syna, zetě,
Slavnost
bratra Jana, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
Ježíše Krista Krále
9.00 Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar
zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci

UPOZORNĚNÍ: Mše svaté budou odslouženy bez účasti věřících.
V daný čas se můžete duchovně připojit.
Oznamy:
- V neděli 15.11. od 10 do 11 hod. a od 14 do 15 hod. je v Horní Lhotě možnost přistoupit
ke svatému přijímání. Stejně tak to bude v neděli Ježíše Krista Krále 22.11.
- 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 i k udělování svátosti smíření.
17. 11. Mezinárodní den studentstva; Světový den chudých
- Od pondělí do čtvrtka (poledne) má P. Jiří dovolenou. Pokud byste potřebovali nutně službu
kněze obraťte se na P. Jana z Újezda.
- Od ČT 19.11. odpoledne je možné na faře zapsat úmysl jubilejní mše svatou.
- Od 4.11. do odvolání je možné využít on-line psychologického poradenství pro rodiny. Nabízí
ho profesionální psychologové organizace Naše rovnováha, z.s. (web naserovnovaha.cz)
- Během listopadu je možné při splnění podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na
úmysl svatého otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé) získávat plnomocné
odpustky pro zemřelé. Pokud se nesplní všechny podmínky, získají se odpustky jen částečné.
- Na prosinec jsou volné úmysly na mše svaté (i rorátní) HL 1+(2), DL 0+(3).
- V kostele jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2021 - za 50,- Kč.

