Pořad bohoslužeb od 16. 12. do 23. 12. 2018
Neděle 16. prosince
3. neděle adventní
Pondělí 17. prosince
Úterý 18. prosince
Středa 19. prosince
Čtvrtek 20. prosince
Pátek 21. prosince
Sobota 22. prosince
Neděle 23. prosince
4. neděle adventní

9.00 HL Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,
pomoc a ochranu pro * rodiny
10.30 DL Za + Karla Kolaříka (1.výročí), + rodiče, sourozence,
+ rodinu Mikuláškovu, duše v očistci, dar zdraví
a ochranu pro celou * rodinu
17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
6.30 HL Za + manžely Januškovy a za duše v očistci
(roráty)
6.30 DL Za celou * a + rodinu
(roráty)
17.30 HL Za + rodiny Petrů, Lukovy a Galaherovy s prosbou
o ochranu a požehnání
17.30 DL Za + rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu a dary Ducha Svatého
pro * rodinu
17.30 HL Za + Ludmila Vojáčkovu (1.výročí) a Ladislava Vojáčka
9.00 HL Za + rodiče Polomíkovy, Fiuráškovy, jejich + děti
s prosbou o dar zdraví pro * rodiny
10.30 DL Za všechny * i + dárce hmotných majetků
a za všechny dobrodince
Oznamy:

Čtvrtek 20.12. - Zpovědní den farnosti
Zpovídá se v DL 14-16 hod. a v HL - 15.15-17 hod.
- Dnes po skončení mše se koná Bazárek Vánočního cukroví.
- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě večer chval.
- V sobotu bude v 15.30 h. v kostele v Horní Lhotě Adventní koncert. Účinkuje Chrámový
sbor Diviš a pozvaní hosté. Všichni jste zváni.
- Na Štědrý den odpoledne se připravuje v našich kostelích pásmo koled - Otvírání betléma.
Ve 14 h. v Horní Lhotě a v 15 h. Dolní Lhotě. Děti které by se chtěli na programu podílet,
ať se přihlásí po mši svaté v zákristii.
- 21.1. bude Farní ples. Organizátoři prosí o dary do tomboly. Můžete je přinést na faru nebo
Janu Malotovy do Dolní Lhoty.
- Pohřeb p. Ladislava Maloty ze Sehradic bude ve středu nebo ve čtvrtek ve 14 hod.
- Mnozí z Vás jste se již zapojili do pomoci manželům Kozubíkovým z Dolní Lhoty a jejich
Terezce. Kdo chcete přispět na dárek pro Terezku, můžete peníze dát do pokladničky na stolku.

- Děkuji maminkám za vyprání oblečení klukům ministrantům.
- Vánoční výzdoba kostela se bude dělat příští neděli po mši svaté. Prosím o pomoc zvláště
mladé a starší děti.
- Pravidelná měsíční sbírka bude během Vánočních svátků.

