
Pořad bohoslužeb od 15. 12. do 22. 12. 2019 
 

 

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 

Pondělí 16. prosince 17.00 SE Za † Jiřinu a Jana Petrášovy, rodiče, sourozence  

a za duše v očistci 

Úterý 17. prosince 6.30 HL 

(roráty) 

Na úmysl dárce 

Středa 18. prosince 6.30 DL 

(roráty) 

Za celou * a + rodinu 

Čtvrtek 19. prosince 16.00 HL  Za † Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu, zetě 

 Vladimíra, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro celou * r. 

Pátek 20. prosince 17.30 DL Za † rodiče Masařovy, Misařovy a za * a † rodinu 

Sobota 21. prosince 17.30 HL  Za † Ladislava Malotu (1.výročí), jeho bratry, rodiče  

 a duše v očistci 

 

Neděle 22. prosince 

4. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Jaroslava Kutáčka, duše v očistci, za celou * a † rodinu, 

 za syna a rodinu v cizině 

10.30 DL  Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich syna, rodiče,  

 bratra Jana, zetě Milana a za celou * rodinu 
 

Oznamy:  

Zpovědní dny farnosti:  

Pondělí 16.12. HL - 13.30-16 hod.      Čtvrtek 19.12.  DL 14-16 hod. 

 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Dnes probíhá Bazárek Vánočního cukroví. Zakoupením cukroví podpoříte Charitu. 
 

- V pátek bude po mši svaté v Dolní Lhotě večer chval. 
 

- V sobotu bude v Kulturním domě v HL Adventní koncert. Účinkuje Pěvecký sbor Diviš, 

Pěvecký sbor Slušovice a Collegium musicum Zlín. 
 

- Na Štědrý den odpoledne se připravuje v našich kostelích pásmo koled - Otvírání betléma. 

Ve 14 h. v Horní Lhotě a v 15 h. Dolní Lhotě. 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. 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání před Vánocemi ve farnostech děkanátu. 
 

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

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

najdete na plakátku na vývěsce. 
 

- Vánoční výzdoba kostela - v pondělí 23.12. Prosím o pomoc zvláště starší děti. 


