
Pořad bohoslužeb od  26. 12. 2021  do 2. 1. 2022 
 

 

Neděle 26. prosince 

Svátek Svaté Rodiny, 

Ježíše, Marie a Josefa 

9.00 HL  Za † Jaroslava Kutáčka, duše v očistci, pomoc pro  

 celou * rodinu a za syna s rodinou v cizině 

10.30 DL  Na poděkování za 85 let života, za dar zdraví a ochranu  

 pro * rodinu, za † Karla Kolaříka, rodinu Kolaříkovu, 

 Mikuláškovu a za duše očistci 

Pondělí 27. prosince 

Svátek sv. Jana, apošt. 

  

Úterý 28. prosince 

Svátek sv. Mláďátek 

betlémských, mučed. 

  

Středa 29. prosince   

Čtvrtek 30. prosince 17.30 DL  Za těžce nemocnou osobu; za pomoc a ochranu pro * rodinu  
 

Pátek 31. prosince 
15.30 HL Na poděkování za všechny milosti a dary v uplynulém roce  

s prosbou o požehnání v roce novém 
 

Sobota 1. ledna 

Slavnost Matky Boží  

Panny Marie; 

1. sobota v měsíci 

9.00 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání; za † členy rodiny a za duše v očistci 

10.30 DL Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného 

Srdce na celém světě 

17.30 HL   Za členy živého růžence z Horní Lhoty 
 

Neděle 2. ledna 

2. neděle 

po Narození Páně 

9.00 HL  Na poděkování za udělené milosti a za * a † rodiny Lukovy, 

 Valaherovy a Petrů 

10.30 DL  Za † rodinu Vodičkovu, Šůstkovu a Mikuláškovu, za dar 

 zdraví a požehnání pro * rodinu 
 

 

- Celkový Výtěžek z Bazárku vánočního cukroví je 22.629,- Kč - v HL 2.300,- Kč a v DL 

2.890,- Kč. Za Charitu děkuje Anna Martincová. 
 

- Měsíční sbírka minulou neděli byla 17.585,- Kč; HL 8.735,- Kč a DL 8.850,- Kč. Děkuji i 

mnoha dárcům z Horní i Dolní Lhoty za osobní tisícové dary. Bůh Vám štědře odplať. 
 

- Do čtvrtka čerpám dovolenou. Pokud byste potřebovali naléhavě službu kněze, obraťte se 

na P. Jana z Újezda nebo na kněze z Luhačovic. 
 

- Na Silvestra bude mše svatá obohacená o zpěvy z Vánoční mše Jakuba Jana Ryby. 

Přednese je náš sbor Diviš. 1 skladba zazní před začátkem mše svaté. Přijďte o něco dříve a 

pozvěte i své známé. 


