
Pořad bohoslužeb od 6. 1.  do 13. 1. 2019 
 

 

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 

Pondělí 7. ledna  17.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 8. ledna    

Středa 9. ledna   

Čtvrtek 10. ledna 16.00 HL 

 
Za + P. Radima Hložánku, sestru Boženu, 2 zetě  
a Vladimíra Kozubíka 

Pátek 11. ledna  17.30 DL Za + rodiče Ulrichovy, rodinu Ulrichovu a Malotovu  

a za duše v očistci 

 

Sobota 12. ledna 

11.00 HL   Pohřeb p. Josefa Zábojníka z Horní Lhoty 

17.30 HL   Za + rodiče Schovajsovy a Honzovy a požehnání  

  pro * rodiny 

Neděle 13. ledna 

Svátek Křtu Páně 

9.00 HL Za děti které byly pokřtěny v roce 2018, za jejich rodiče, 

kmotry a příbuzné 

10.30 DL Za děti které byly pokřtěny v roce 2018, za jejich rodiče, 

kmotry a příbuzné 

 

Oznamy: 
 

- Včera byla Tříkrálová sbírka. Děkuji všem koledníkům, vedoucím skupinek a každému z 

Vás za dar. Výsledek je 89.965,- Kč. HL 26.585,- Kč; DL 27.280,- Kč; SE 36.100,- Kč. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin setkání seniorů. Přijďte, jste zváni. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté na faře v HL schůzka ministrantů. 
 

- V sobotu bude v sále v Dolní Lhotě Farní ples. Můžete se těšit na předtančení, lekci 

tance, půlnoční překvapení a bohatou tombolu. Vstupenky (100 Kč) jsou k zakoupení u pí. 

Heleny Vojáčkové z DL. Organizátoři prosí o dary do tomboly - přinést na faru nebo Janu 

Malotovy do Dolní Lhoty. 
 

- V pondělí 14.1. bude na faře v 19 hodin jednání pastorační rady farnosti. 
 

- Jménem manželů Kozubíkových děkuji všem, kdo jste přispěli do pokladničky na dárek 
pro jejich Terezku. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní 

základní a mateřské školy ve Zlíně. Na vývěsce jsou podrobnosti. 


