Pořad bohoslužeb od 23. 12. do 30. 12. 2018
Neděle 23. prosince
4. neděle adventní
Pondělí 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN

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
20.00 DL Za všechny občany obcí patřících do farnosti;
za všechny * i + rodáky
22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem
9.00 HL Za * a + farníky
10.30 DL Za dar víry pro nevěřící, obrácení hříšníků a požehnání
pro každého člověka
9.00 HL Za Milana Krajču - poděkování za obnovu betléma - a za

Úterý 25. prosince
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
Středa 26. prosince
všechny, kdo se podíleli na přípravě Slavnosti Narození Páně
Svátek sv. Štěpána,
10.00 DL Za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
prvomučedníka
Čtvrtek 27. prosince
8.00 HL Za * a + rodinu s prosbou o požehnání a za duše v očistci
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
Pátek 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek
betlémských, mučedníků
Sobota 29. prosince
17.30 HL Za + Ladislava Masaře, manželku Jiřinu, jejich
sourozence, rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
Neděle 30. prosince
9.00 HL Za všechny manžely a požehnání pro rodiny naší farnosti
Svátek Svaté Rodiny,
10.30 DL Za * a + farníky
Ježíše, Marie a Josefa
Oznamy:
- Zítra odpoledne bude v našich kostelích Otvírání betléma - pásmo koled a mluveného slova.
Ve 14 h. v Horní Lhotě a v 15 h. Dolní Lhotě. Přijďte, je to pro Vás.
- Do úterka můžete přispět do pokladničky vzadu v kostele na dárek pro Terezku Kozubíkovu.
- O Slavnosti narození Páně bude pravidelná měsíční sbírka.
- Ve čtvrtek a pátek budu mimo farnost. Pokud byste potřebovali naléhavě službu kněze, obraťte
se na P. Jana z Újezda.
- Příští neděli při mši svaté (Svátek Svaté Rodiny) manželé obnoví své manželské sliby.
Neváhejte, přijďte!
- Orel Drnovice a Orel Vizovice vás srdečně zvou na Silvestrovský výšlap ke kapli sv. Františka
pod Suchým vrchem. Mši svatou ve 13.30 hod. tam bude sloužit P. Vít Hlavica.

- Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 5.1. V sobotu 29.12. bude v Prostějově žehnání
koledníkům. Bylo by hezké, kdyby se žehnání účastnili i zástupci z naší farnosti.
- 12.1. bude Farní ples. Můžete se těšit na lekci tance, půlnoční překvapení a bohatou tombolu.
Vstupenky (100 Kč) se budou prodávat příští neděli po mších svatých v HL i DL. Organizátoři
prosí o dary do tomboly - přinést na faru nebo Janu Malotovy do Dolní Lhoty.
- Prosím, kdo jste ještě nezaplatili objednaný Farní měsíčník, abyste to udělali.

