
Pořad bohoslužeb od  7. 11. do 14. 11. 2021 
 

Neděle 7. listopadu 

32. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela  

v Dolní Lhotě 

9.00 DL  Za † manžela, celou † rodinu, s prosbou o dar víry,   

 ochranu Panny Marie a požehnání 

10.30 DL  Za † Miroslava Malotu, bratry, rodiče z obou stran, duše  

 v očistci s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou r. 
 

Pondělí 8. listopadu 
16.00 HL  Za všechny zemřelé  

17.00 SE  Za † manžely Janoškovy, tetu Marii a za duše v očistci 

Úterý 9. listopadu 

Svátek Posvěcení  

lateránské baziliky 

  

Středa 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

  

Čtvrtek 11. listopadu 

Památka sv. Martina 

Tourského, biskupa 

16.00 HL  Za † rodiče Kovářovy s prosbou o dar zdraví, dary 

 Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

Pátek 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

17.30 DL Za * a † farníky 

Sobota 13. listopadu 

Památka sv. Anežky České, 

panny 

17.30 HL  Za † Ludmilu Zábojníkovu (1. výročí), Josefa Zábojníka 

 bratra Petra, † rodinu Zábojníkovu a Pytlovu, dar zdraví  

 a požehnání pro celou * rodinu 

 

Neděle 14. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Miroslava Pláška (1. výročí) s prosbou o ochranu 

 Panny Marie pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Stanislava Kúdelu, syna, Marii Slovákovu, syna,  

 dva manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu 

 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
 

- Děkuji členům společenství živého růžence za jejich modlitby i účast na nedělním setkání. 
 

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

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

- V sobotu se chystají chlapi na pěší pouť na Svatý Hostýn. Na stolku jsou lístečky, na které 

můžete napsat úmysly, za co se chlapi mají po cestě modlit. 
 

- Příští neděli bude sbírka na charitu. 
 

- V polovině listopadu by se měla začít synodální práce skupinek v naší farnosti. V zákristii 

se do těchto skupinek zapisuje. Nenechávejte to na poslední chvíli (14.11.). 
 

- Na prosinec jsou volné úmysly na mše svaté (i rorátní) HL 4+2, DL 2+2. Zájemci hlaste se u 

P. Jiřího. 


