
Pořad bohoslužeb od 8. 12. do 15. 12. 2019 
 

 

Neděle 8. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,  

 duše v očistci, ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Jana a Františku Masařovy, rodiče, sourozence,  

 zetě Miroslava, duše v očistci s prosbou o dar zdraví  

 a ochranu pro celou * rodinu 

Pondělí 9. prosince 

Slavnost Neposkvrněného  

početí Panny Marie  

16.00 HL Za † rodiny Fiuráškovy a Polomíkovy, duše v očistci  

s prosbou o dar zdraví pro * rodiny 

17.30 DL Za * a † farníky 

 

Úterý 10. prosince 

6.30 HL 

(roráty) 

Za * a † rodinu Lukovu, Petrů, Gallaherovu, všechny 

příbuzné, duše v očistci a poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o dar zdraví pro * rodiny 

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Středa 11. prosince 6.30 DL 

(roráty) 

Za děti, mládež a rodiny s prosbou o požehnání  

pro všechny 

Čtvrtek 12. prosince 

Panny Marie Guadalupské 

16.00 HL  Za † Boženu Myškovu, manžela, rodiče Hložánkovy  

 a snachu Libuši 

Pátek 13. prosince 

Památka sv. Lucie, p. muč. 

17.30 DL Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání  

a dar zdraví pro celou rodinu 

Sobota 14. prosince 

Památka sv. Jana od Kříže 

17.30 HL  Za † rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu a Krejčí  

 s prosbou o dary Ducha Svatého a dar zdraví pro * rodinu 

 

Neděle 15. prosince 

3. neděle adventní 

9.00 HL  Za * a † včelaře ze Slopného, Sehradic, Dolní Lhoty, 

 Horní Lhoty a za jejich rodiny 

10.30 DL  Za † Antonii a Františka Bartoše, 2 syny, zetě,  

 duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu 
 

Oznamy:  

10. 12. Den lidských práv 
 

- Dnes budou od 12 do 13 hodin otevřené kostely - bude hodina milostí pro svět. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. 
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v Horní Lhotě schůzka ministrantů. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Charita Luhačovice pořádá příští neděli adventní Bazárek Vánočního cukroví. Od středy se 

upečené cukroví předává na Charitu. Můžete donést na faru nebo k Masařovým do DL. Další 

podrobnosti jsou na plakátku na vývěsce. 
 

- Ve čtvrtek 19.12. bude zpovědní den v naší farnosti. Na vývěsce je rozpis zpovídání před 

Vánocemi ve farnostech děkanátu. 
 

- Na Štědrý den odpoledne se připravuje Otvírání betléma. Děti které by se chtěli na programu 

podílet, ať se přihlásí po mši svaté v zákristii. 
 

- V zákristii se objednává a předplácí farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 
 

- Prosím maminky ministrantů, aby klukům na Vánoce vyprali oblečení. 

 


