
Pořad bohoslužeb od 6. 10. do 13. 10. 2019 
 

 

Neděle 6. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery a požehnání  

pro * rodinu 

10.30 DL Za † Miroslava Malotu (1. výročí), rodiče, bratry, 

duše v očistci s prosbou o dar zdraví, ochranu  

a požehnání pro * rodinu 

Pondělí 7. října 

Památka Panny Marie 

Růžencové 

18.00 SE Ke cti Panny Marie Růžencové, za oživení víry  

a modliteb na celém světě - hlavně v rodinách,  

za obrácení nepřátel Církve a vítězství Boha 

Úterý 8. října 17.30 DL Za † Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele Kubíčkovy, 

jejich syna Jiřího s prosbou o ochranu pro * rodiny 

Středa 9. října  16.00 HL Za občany Horní Lhoty, obcí farnosti s prosbou  

o ochranu, pomoc a požehnání 

Čtvrtek 10. října 16.00 HL Za † rodiče Dočkalovy, syna, dvě snachy s prosbou  

o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Pátek 11. října  

Památka sv. Jana XXIII.,p. 

17.30 DL Za † Františka Kováře, rodiče Strnadovy, Kovářovy, 

duše v očistci a požehnání pro * rodiny 

Sobota 12. října  

Památka sv. Radima, 

biskupa 

17.30 HL  Za † Boženu Pláškovu (1.výročí), jejího vnuka, zetě, 

 rodinu Pláškovu a Majzlíkovu s prosbou o ochranu 

 pro celou * rodinu 

Neděle 13. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv. Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji všem, kdo jste přišli včera na adoraci před hodama. 
 

- Úklid kostela před hodama se bude provádět v úterý v 9 hodin. Úklid zajišťují ze Sehradic. 

Prosím ochotné ženy i muže o pomoc. 
 

- Ve čtvrtek bude v HL v 18 h. schůzka ministrantů - nácvik na hody. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme modlit růženec. Proto povzbuzuji všechny bez rozdílu 

ke společné modlitbě růžence, hlavně v rodinách. Dejme denně Panně Marii jeden desátek 

jako dar. Příležitost ke společné modlitbě je v HL v kostele v PO, ÚT, ST, PÁ v 18 h. a v DL 

v PO, ÚT, ST v 18 h. 


