
Pořad bohoslužeb od 29. 11. do 6. 12. 2020 
 

Neděle 29. listopadu 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Marii Martincovu (1.výročí) a za celou * a † rodinu 

Pondělí 30. listopadu 

Svátek sv. Ondřeje, ap. 

17.00 SE Za † rodiče, bratra, jeho manželku, švagra s prosbou o dar 

zdraví a požehnání pro * rodinu 

Úterý 1. prosince 

  
6.30 HL 

(roráty) 

Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a požehnání  

a za všechny † příbuzné 

Středa 2. prosince 6.30 DL Za kněze a řeholníky a za nová kněžská a řeholní povolání 

Čtvrtek 3. prosince 

Památka sv. Františka   

 Xaverského, kněze 

16.00 HL   

Pátek 4. prosince 

Památka sv. Jana 

Damašského, kněze; 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za † Marii a Františka Žáčkovy, pomoc a ochranu pro * rod. 

17.30 DL  Za † Bohuslava a Marii Maňasovy, rodiče z obou stran, 

 požehnání a ochranu pro * rodiny 

Sobota 5. prosince 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc  

 pro celé lidstvo 

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic 

Neděle 6. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, dar 

 zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za * a † včelaře ze Slopného, Sehradic, DL, HL, jejich 

 rodiny a na poděkování za všechna dobrodiní 
 

UPOZORNĚNÍ: 

- Od 18.11. se řídí počet účastníků bohoslužeb dle protiepidemiologického systému. Mše 

svaté jsou pro ty, kdo zadali úmysl a jejich blízké a až potom pro ostatní do max. 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 29.11. od 14 do 15 hod. je v Horní Lhotě možnost přistoupit ke svatému 

přijímání a nechat si požehnat adventní věnec. V neděli 6.12. bude možnost přistoupit ke 

svatému přijímání od 11.15 do 11.45 hod. v Dolní Lhotě a od 14 do 15 hod. v Horní Lhotě. 
 

Oznamy: 
 

1. 12. Světový den boje proti AIDS 
 

- Děkuji všem za získávání odpustků pro duše v očistci. 
 

- Dnes začínáme advent. Roráty budou v ÚT v 6.30 hod. HL; ve ST v 6.30 hod. DL. Ať si děti 

nosí lampičku, na začátku mše svaté půjdeme průvodem k oltáři. NEBUDE snídaně pro děti. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. bude v HL příležitost ke svátosti smíření 

a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost 

ke svátosti smíření po 17 h. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V zákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2021 a objednává se farní zpravodaj (100Kč). 
 

- Vzadu na stolku je k zakoupení adventní kalendářík s magnetkou (15,- Kč). 
 

- Biskupové ČR vyzývají všechny věřící na 2., 9. a 16. 12. k půstu za ukončení pandemie. K 

tomu je dobré nadále ve spojení s modlitbou přidat i almužnu na libovolný dobrý účel. 


