
Pořad bohoslužeb od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019 
 

 

Neděle 30. prosince 

Svátek Svaté Rodiny, 

Ježíše, Marie a Josefa 

9.00 HL   Za všechny manžely a požehnání pro rodiny naší 

  farnosti 

10.30 DL   Za * a + farníky 

Pondělí 31. prosince 

 

15.30 HL Za všechny * i + dárce hmotných majetků  

a za všechny dobrodince 

Úterý 1. ledna 

Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie  

9.00 HL Na poděkování za všechny milosti a dary v 

uplynulém roce s prosbou o požehnání v roce novém 

10.30 DL Na poděkování za všechny milosti a dary v 

uplynulém roce s prosbou o požehnání v roce novém 

Středa 2. ledna  

Památka sv. Bazila Velikého 

a Řehoře Naziánského, 

biskupů a učitelů církve  

14.00 HL Pohřeb p. Josefa Šůstka ze Sehradic 

Čtvrtek 3. ledna  

Nejsvětějšího jména Ježíš 

16.00 HL   Za biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky  

  a řeholnice a za nová kněžská a řeholní povolání 

 

Pátek 4. ledna 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za + Anežku Žáčkovu, manžela sestru Marii, dar 

zdraví a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran,  

dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

Sobota 5. ledna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího  

  Neposkvrněného Srdce 

17.30 HL   Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

 

Neděle 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 

9.00 HL   Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran  

  a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za + Annu a Emila Vodičkovy, za + rodinu 

  Mikuláškovu, za dar zdraví pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka o Vánocích byla: 26.187,- Kč ; z toho HL 10.667,- Kč, DL 

15.520,-Kč. Všem dárcům Bůh štědře odplať. 
 

- 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. 

- Kdo byste se chtěli přijít pomodlit od 23.30 do 24 hod. můžete, kostely budou otevřené. 
 

- V pátek budu od 8.30 hodin navštěvovat nemocné… Od 15.30 hod. bude v Horní Lhotě 

příležitost ke svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V 

Dolní Lhotě bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace  

a prvopáteční pobožnost. 
 

- V sobotu se bude konat Tříkrálová sbírka. Ráno v 8 hod. je v DL mše svatá, na jejímž 

konci dostanou koledníci požehnání. 
 

- 12.1. bude Farní ples. Můžete se těšit na předtančení, lekci tance, půlnoční překvapení a 

bohatou tombolu. Vstupenky (100 Kč) se budou prodávat dnes po mších svatých v HL i DL. 

Organizátoři prosí o dary do tomboly - přinést na faru nebo Janu Malotovy do Dolní Lhoty. 


