Pořad bohoslužeb od 22. 11. do 29. 11. 2020
Neděle 22. listopadu
Slavnost
Ježíše Krista Krále

8.00 DL Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, rodiče, syna, zetě, bratra
Jana, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
9.00 HL Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar zdraví
na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci
Pondělí 23. listopadu 16.00 HL Na poděkování za ochranu a pomoc a za prožitá léta v kruhu
Památka sv.Klementa I.
rodiny
papeže a mučedníka
17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
Úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje
Dunc Laca, kněze a
druhů, mučedníků
Středa 25. listopadu
16.00 DL Zádušní mše svatá za † Stanislava Kúdelu
Památka sv. Kateřiny
Alex., panny a mučed.
Čtvrtek 26. listopadu 16.00 HL Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence a duše
v očistci; za dary Ducha svatého, dar víry, zdraví pro celou * r
Pátek 27. listopadu
17.30 DL Za † Aloise a Žofii Žáčkovy, syna, rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a duše v očistci
Sobota 28. listopadu
17.30 HL Za † Bohumilu a Aloise Váňovy, rodiče Chmelařovy, 2 dcery,
dar zdraví a ochranu Panny Marie, pro celou * rodinu
Neděle 29. listopadu
9.00 HL Za * a † farníky
1. neděle adventní
10.30 DL Za † Marii Martincovu (1.výročí) a za celou * a † rodinu

UPOZORNĚNÍ:
- Od 18.11. se řídí počet účastníků bohoslužeb dle protiepidemiologického systému. Je
třeba sledovat aktuální informace. Mše svaté jsou na prvním místě pro ty, kdo zadali
úmysl mše svaté a jejich blízké a až potom pro ostatní do maximálního možného počtu.
- Svátost smíření je možná 20 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma.
- 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.
- V neděli 22.11. od 10 do 11 hod. a od 14 do 15 hod. je v Horní Lhotě možnost přistoupit
ke svatému přijímání. V neděli 29.11. tato možnost bude od 14 do 15 hod. Tuto neděli
bude možnost nechat si požehnat také adventní věnec.
Oznamy:
- Do pátku je možné na faře zapsat úmysl jubilejní mše svaté - kulaté (půlkulaté) narozeniny
nebo výročí svatby.
- V pátek se budou v DL po mši svaté zapisovat úmysly na mše svaté na 1. pololetí roku 2021.
V sobotu bude po večerní mši svaté zapisování v HL.
- 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.

- Koncem týdne bude k zakoupení malý adventní kalendářík (15,- Kč).

- Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce.
- Roráty budou bývat v ÚT v 6.30 hod. HL; ve ST v 6.30 hod. DL. Zatím není jasné zda po
nich bude snídaně pro děti.
- V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2021 - za 50,- Kč.
- V zákristii můžete začít objednávat na příští rok a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč.

- Pro všechny, kdo nějakou službou ve farnosti pomáháte je v zákristii malá pozornost. Tak
si ji tam vyzvedněte.
- Biskupové ČR vyzývají všechny věřící, aby se v celé naší zemi 3 středy v prosinci - 2., 9.
a 16. 12. vědomě a citelně postili za ukončení pandemie. K tomu je dobré nadále ve spojení
s modlitbou přidat i almužnu na libovolný dobrý účel.

Červená středa (25. 11.) - mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru
Zapojit se může každý - i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných
částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba,
zapálení svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno
jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně
svět nezapomíná.
V rámci Červené středy se bude od 13 hod. konat on-line konference s českými i zahraničními
hosty a konkrétními svědky pronásledování. Pak bude křesťansko-židovská modlitba za účasti
nuncia v ČR, biskupa Charlese D. Balva. Tlumočení do češtiny zajišteno. Vše bude možné
sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz
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