
Pořad bohoslužeb od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020 
 

Neděle 29. prosince 

Svátek Svaté Rodiny, 

Ježíše, Marie a Josefa 

9.00 HL  Za † Ludmilu Mikovčákovu, † rodinu Latinákovu, 

 Mikovčákovu, Bačínskou a Půlovu s prosbou o ochranu 

 Panny Marie a andělů strážných pro * rodiny 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

Pondělí 30. prosince 

 

17.00 SE 

Za odpuštění všech těžkých hříchů spáchaných ve vesnicích 

naší farnosti a přilehlém okolí, za tragicky zesnulé duše, aby 

došly věčného odpočinutí, za osvobození od všech zlých 

duchů, aby všude zavládlo trvalé Boží požehnání a slitování 

Úterý 31. prosince 15.30 HL Na úmysl dárce 

Středa 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 

Čtvrtek 2. ledna 

Památka sv. Bazila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, b. a uč. c. 

16.00 HL  Za † manžela, syna, vnučku, dvoje rodiče a ochranu Panny 

 Marie pro * rodiny 

Pátek 3. ledna 

Nejsvětějšího jména 

Ježíš; 1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za † Josefa Šůstka (1. výročí), † rodiče z obou stran, duše  

v očistci a požehnání pro celou * rodinu 

17.30 DL Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 

Sobota 4. ledna 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Ke cti P. Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného Srdce 

17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 5. ledna 

2. neděle 

po Narození Páně 

9.00 HL  Za † Josefa Zábojníka (1. výročí), syna Petra, † rodiče, 

 švagra Michala Chanáta, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za † Aloise Chupíka, rodinu Chupíkovu a Andrýsovu, duše 

 v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu 
 

Oznamy:  
 

- 18.1. bude Farní ples. 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 DL. V DL 

můžete připravit na pátek 3. 1. Organizátoři si je odpoledne (k večeru) u vás doma vyzvednou. 
 

- 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 31.12. od 23.30 do 24 h. můžete, kostely budou otevřené. 
 

- V pátek: od 8.30 hodin návštěvy nemocných… Od 15.30 hod. v HL příležitost ke svátosti 

smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL 

svátost smíření po 17 hod. Po mši svaté adorace a prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 11.1. 
 

- Na přelomu února a března pořádá farnost Luhačovice pouť do Svaté země. Podrobnosti 

najdete na plakátku na vývěsce. 
 

- Sice ještě vánoční doba nekončí, přesto děkuji všem, kdo se zasloužili o její pěkné prožívání - 

maminkám za vyprání oblečení ministrantům, ženám, mužům za úklid i zdobení v kostele, 

dětem za zapojení při otvírání betléma, sboru Diviš za zpívání při půlnoční. 


