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

 

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 

Pondělí 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

17.00 SE Za všechny * i † dárce hmotných majetků  

a za všechny dobrodince 

Úterý 5. listopadu 17.30 DL Za † rodiče Žáčkovy, syna, rodinu  Žáčkovu, Vaculínovu, 

Drgovu a za duše v očistci 

Středa 6. listopadu    

Čtvrtek 7. listopadu 16.00 HL  Na poděkování za 25 let života s prosbou o pomoc  

 a požehnání v dalších letech 

Pátek 8. listopadu 17.30 DL Za † rodiče Kořenkovy, Ulrichovy, duše v očistci  

a požehnání pro * rodiny 

Sobota 9. listopadu 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

17.30 HL  Za † Bohumila a Aloise Váňovy, dvoje rodiče, dar zdraví  

 a požehnání pro * rodiny 

Neděle 10. listopadu 

32. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v Dolní Lhotě 

9.00 DL  Za † Jaroslava Strnada, celou † rodinu, dar zdraví 

 (tělesné i duchovní) a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

Oznamy:  

- V neděli bylo na faře v Horní Lhotě setkání členů společenství živého růžence. Děkuji 

všem členům za službu modlitebníka. Je to potřebné. 
 

- Dnes odpoledne v 15 hodin bude na hřbitově pobožnost za zemřelé. 
 

- Zítra bude na faře v 19 h. setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Ve čtvrtek zvu ke mši svaté a k průvodu na hřbitov, kde se za zemřelé společně 

pomodlíme. 
 

- Ve čtvrtek bude v 17 hod. na faře v Horní Lhotě schůzku ministranti. 
 

- V pátek bude v Dolní Lhotě Večer pro farnost, který připravují animátoři mladých našeho 

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

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. Další neděli pak sbírka na charitu. 
 

- V neděli 17. 11. odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní 

odpoledne pro všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

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

si ji tam vyzvedněte. 
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí pamětní medaile. Je tam možné zakoupit si stolní kalendář na 

příští rok. 


