Pořad bohoslužeb od 17. 1. do 24. 1. 2021
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - pomoc, ochranu
Neděle 17. ledna
a požehnání a za všechny † příbuzné
2. neděle v mezidobí
9.00 HL Za † Františku a Karla Kunderovy, jejich rodiče,
sourozence, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu
10.30 DL Za * a † farníky
Pondělí 18. ledna
17.00 SE Za † Josefa Čechmánka, † rodiče Janíčkovy,
Památka Panny Marie,
za duše v očistci a za * rodiny
Matky jednoty křesťanů
Úterý 19. ledna
17.30 DL Za † Aloise Chupíka, rodinu Chupíkovu, Andrýsovu
a za celou * rodinu
Středa 20. ledna
Čtvrtek 21. ledna
16.00 HL Za † Stanislava Fiedora, † rodiče Záhorovské, syna
Památka sv. Anežky
Františka, snachu Anežku, za * a † rodinu Záhorovskou,
Římské, panny a muč.
Fiedorovu a za duše v očistci
Pátek 22. ledna
17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra Josefa
a manželku a požehnání pro celou * rodinu
Sobota 23. ledna
17.30 HL Za † Marii Žebráčkovu, rodiče Žebráčkovy a Kovářovy
a ochranu pro celou * rodinu
8.00 DL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - pomoc, ochranu
Neděle 24. ledna
a požehnání a za všechny † příbuzné
3. neděle v mezidobí;
9.00 HL Za † Miriam Šenovskou a za celou * a † rodinu
Neděle Božího slova
10.30 DL Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví,
ochranu Panny Marie a požehnání pro celou * rodinu

18.-25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
UPOZORNĚNÍ:
- Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela. Mše svaté jsou pro ty, kdo
zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní.
- Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň
kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 10-17 hod.; DL - 10 - 17 hod.
- V neděli 17.1. bude možnost v HL (9.50) a v DL (11.20) přistoupit ke svatému přijímání.
Příští neděli to bude ve stejném čase.

- V pondělí začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů - modlitba 031 v kancionále.
- Do příští neděle je možné do pokladničky v kostelích v Horní i Dolní Lhotě přispět do
Tříkrálové sbírky. Ve čtvrtek je v 18 h. na Arcibiskupství Tříkrálový koncert - přes youtube.
- U příležitosti Neděle Božího slova (24.1.) pořádá Institut pro liturgickou formaci
(Liturgie.cz) ve čtvrtek 21. 1. ve 20 h. prostřednictvím platformy zoom a youtube on-line
formační setkání. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a
připomenout si praktické úkoly lektora. Bližší informace na http://www.liturgie.cz
- V únoru je v Horní Lhotě 5 volných termínů na mši svatou. Zájemci hlaste se u P. Jiřího.

