
Pořad bohoslužeb od 27. 10. do 3. 11. 2019 
 

Neděle 27. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela  

v Horní Lhotě 

9.00 HL Na poděkování za 60 let společného života a za dar 

zdraví do dalších let 

10.30 HL Za všechny * i † dárce hmotných majetků  

a za všechny dobrodince 

Pondělí 28. října 17.00 SE Za † rodiče, manžela, duše v očistci s prosbou o stálou 

pomoc pro * rodinu 

Úterý 29. října   

Středa 30. října   

Čtvrtek 31. října 

Památka sv. Wolfganga, 

biskupa 

16.00 HL  Za † rodiče Malyškovy, Žáčkovy, za celou † rodinu,  

 za * rodinu, dar zdraví a požehnání 

17.00 SE  Za všechny občany Sehradic 

Pátek 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých; 

1. pátek v měsíci   

16.00 HL Za Esterku Dobrotovu; aby byla andělem, kterým má být 

17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

Sobota 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

zemřelé;  

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Za všechny + 

9.00 SE  Na úmysl Svatého otce 

17.30 HL Za * a † farníky 

 

Neděle 3. listopadu 

31. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Helenu Úšelovu, Vladislava Úšelu a manželku,  

 † rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za † Julii, Josefa a Ladislava Kozubíkovy a požehnání  

 pro celou * rodinu 
 

Oznamy:  

- Sbírka na misie minulou neděli byla 20.203,- Kč; HL 9.803,- Kč, DL 10.400,- Kč. Všem 

dárcům Bůh štědře odplať. 
 

- Dnes bude na faře v Horní Lhotě v 17 hodin setkání členů společenství živého růžence všech 

obcí farnosti. V programu bude krátké sdílení, slovo povzbuzení, úvaha o Panně Marii a také 

společná modlitba. K setkání jsou zváni všichni farníci. 
 

- Vstoupili jsme do „dušičkových“ dnů (od 25.10. do 8.11.). K získání plnomocných odpustků  

je třeba: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, návštěva hřbitova a 

modlitba za zemřelé. Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 3.11. v 15 hodin. 
 

- V pátek od 8.30 h. budu 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 prvopáteční pobožnost. 
 

- V pondělí 4.11. bude na faře v 19 hodin setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V pátek 8. 11. bude v Dolní Lhotě Večer pro farnost, který připravují animátoři mladých 

našeho děkanátu. Program začne po mši svaté a je pro všechny farníky a především pro mladé. 
 

- Pro všechny, kdo nějakou službou ve farnosti pomáháte je v zákristii malá pozornost. Tak si ji 

tam vyzvedněte. 
 

- V zákristii po mši svaté se dávají pamětní medaile a pořizuje se otisky prstů ……je tam 

možné zakoupit si stolní kalendář na příští rok. 


