
Pořad bohoslužeb od 5. 1. do 12. 1. 2020 
 

Neděle 5. ledna 

2. neděle po 

Narození Páně 

9.00 HL   Za † Josefa Zábojníka (1. výročí), syna Petra, † rodiče,  

 švagra Michala Chanáta, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL   Za † Aloise Chupíka, rodinu Chupíkovu a Andrýsovu, 

 duše v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * rod. 

Pondělí 6. ledna  

Slavnost  

Zjevení Páně 

16.00 HL Za * a † farníky 

17.30 DL Za † rodinu Fraitovu, Antonínovu, Masařovu a požehnání  

pro * rodiny 

Úterý 7. ledna  17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Středa 8. ledna   

Čtvrtek 9. ledna 16.00 HL Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence,  

duše v očistci, za dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 10. ledna  17.30 DL Za † rodiče Ulrichovy, za * a † rodinu a za duše v očistci 

Sobota 11. ledna 17.30 HL   Za † Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran, ochranu  

  a požehnání pro celou * rodinu 

 

Neděle 12. ledna 

Svátek Křtu Páně 

9.00 HL Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče a kmotry  

s prosbou o ochranu a požehnání rodinám 

10.30 DL Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče a kmotry  

s prosbou o ochranu a požehnání rodinám 
 

Oznamy:  
 

- Ve čtvrtek bude po mši svaté na faře v HL schůzka ministrantů. 
 

- V sobotu se bude konat v obcích naší Tříkrálová sbírka. Zítra na závěr mše svaté dostanou 

koledníci požehnání pro vykonání této sbírky. 
 

- V sobotu 18.1. bude v sále v Dolní Lhotě Farní ples. Můžete se těšit na předtančení, lekci 

tance, půlnoční překvapení a bohatou tombolu. Vstupenky (100 Kč) jsou k zakoupení u pí. 

Heleny Vojáčkové z DL. Organizátoři prosí o dary do tomboly - přinést na faru nebo Janu 

Malotovy do Dolní Lhoty. 
 

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

najdete na plakátku na vývěsce. 


