
Pořad bohoslužeb od 13. 12. do 20. 12. 2020 
 

Neděle 13. prosince 

3. neděle adventní 

9.00 HL  Za † manžela, † bratry, rodiče z obou stran, všechny blízké  

 zemřelé, požehnání a ochranu pro * rodiny 

10.30 DL  Za * a † farníky 

Pondělí 14. prosince 

Památka sv. Jana  

od Kříže, kněze 

17.00 SE Za † rodinu Latinákovu, Motlovu, Machů, za duše v očistci, 

na poděkování s prosbou o požehnání pro * rodiny 

 

Úterý 15. prosince 

6.30 HL 

(roráty) 

Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;  

za † příbuzné a duše v očistci 

14.30 HL Pohřeb p. Aloise Váňu z Horní Lhoty 

Středa 16. prosince 6.30 DL Na úmysl dárce 

Čtvrtek 17. prosince 16.00 HL  Za † Miloslava Kozubíka, Josefa Vojáčka, za * a † rodinu 

 Kozubíkovu, Vojáčkovu a za duše v očistci 

Pátek 18. prosince 17.30 DL Na úmysl dárce 

Sobota 19. prosince 17.30 HL  Za * a † farníky 

 

Neděle 20. prosince 

4. neděle adventní 

8.00 DL  Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;  

za † příbuzné a duše v očistci 

9.00 HL  Za † Jaroslava Kutáčka, syna s rodinou v cizině, požehnání  

 pro * rodinu a za duše v očistci 

10.30 DL  Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu, požehnání  

 a ochranu Panny Marie pro * rodinu 
 

UPOZORNĚNÍ:  

- Počet účastníků bohoslužeb se řídí dle protiepidemiologického systému. Mše svaté jsou 

pro ty, kdo zadali úmysl a jejich blízké a až potom pro ostatní do max. počtu. 
 

- 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. 
 

- Letos nebudou ve farnostech děkanátu zpovědní dny před Vánocemi! Ve farnostech 

děkanátu se zpovídá průběžně po celý advent. Zpovídání: HL - ČT 17.12.  15.30 – 16 h. a 

16.30 – 17.30 h.; SO 19.12. 17 – 17.30 h. a 18.30 – 19 h.; NE 20.12. 13.30 – 14.30 h.; 

DL - PÁ 18.12.  16.30 – 17.30 h. a 18.15 – 19 h.; NE 20.12. DL 14.30 – 15.30 h. 
 

- V neděli 20.12. bude možnost přistoupit v době zpovídání v Horní Lhotě i Dolní Lhotě 

ke svatému přijímání. 
 

Oznamy: 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Charita Luhačovice připravuje na příští neděli Bazárek Vánočního cukroví. Od středy se 

upečené cukroví předává na Charitu. Můžete donést na faru nebo k Masařovým do DL. 
 

- Na Štědrý den odpoledne se připravuje ve zkrácené verzi v našich kostelích tradiční 

Otvírání betléma. Ve 14 h. v Horní Lhotě a v 15 h. Dolní Lhotě. 
 

- V lednu je v HL 7 volných termínů k zapsání mše svaté. V případě zájmu volejte P. Jiřímu. 
 

- V zákristii se objednává a předplácí farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 
 

- Prosím maminky ministrantů, aby klukům vyprali oblečení. 


