Pořad bohoslužeb od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021
Neděle 27. prosince
8.00 DL Za všechna manželství, za vytrvalost a ochranu
Svátek Svaté Rodiny, 9.00 HL Na úmysl dárce a za * rodinu Martincovu
Ježíše, Marie a Josefa 10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence,
zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
Pondělí 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek
betlémských, mučed.
Úterý 29. prosince
Středa 30. prosince
Čtvrtek 31. prosince
17.30 HL Na úmysl dárce
18.30 DL Za * a † farníky
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - pomoc, ochranu
Pátek 1. ledna
a požehnání a za všechny † příbuzné
Slavnost Matky Boží 9.00 HL Na poděkování za všechny milosti a dary v uplynulém roce
Panny Marie;
s prosbou o požehnání v roce novém
1. pátek v měsíci
10.30 DL Na poděkování za všechny milosti a dary v uplynulém roce
s prosbou o požehnání v roce novém
16.00 HL Za * a † farníky
Sobota 2. ledna
8.00 DL Ke cti P. Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného Srdce
Památka sv. Bazila
17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů;
1. sobota v měsíci
8.00 DL Za * rodiny - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;
Neděle 3. ledna
za † příbuzné a duše v očistci
2. neděle
9.00 HL Za † Markétu, za celou její rodinu a za její spolužáky
po Narození Páně
10.30 DL Na poděkování za 80 let života, za dar zdraví, pomoc
a ochranu pro celou * rodinu
UPOZORNĚNÍ:
- Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela. Mše svaté jsou pro ty, kdo
zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní.
- 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.
- 1.1. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání. Příští
neděli to bude ve stejném čase.

- Výtěžek z Bazárku vánočního cukroví je 17.761,- Kč (HL 1.892,- Kč; DL 2.779,- Kč) a
bude využit na činnost Charity Luhačovice. Za Charitu děkuje Anna Martincová.
- Měsíční sbírka: 14.448,- Kč; HL 5.368,- Kč a DL 9.080,- Kč. Děkuji i mnoha dárcům z
Horní i Dolní Lhoty za osobní tisícové dary. Bůh Vám štědře odplať.
- Od zítřka do čtvrtka čerpám dovolenou. Pokud byste potřebovali naléhavě kněze, obraťte
se na P. Jana z Újezda nebo na kněze z Luhačovic.

