
Pořad bohoslužeb od  30. 10.  do 6. 11. 2022 
 

Neděle 30. října 

31. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela 

v Horní Lhotě 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  BIŘMOVÁNÍ  - Za biřmovance, jejich kmotry a jejich 

 rodiny 

 

Pondělí 31. října 
17.00 SE  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

 a požehnání a za † členy rodiny  

 

Úterý 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých 

16.00 HL Za plný a nepomíjející život Esterky Dobrotové 

17.30 DL  Za † rodiče Kořenkovy a Ulrichovy, jejich rodiče  

 a sourozence, syna Stanislava, vnuka Petra, neteř Irenu  

 a požehnání pro * rodiny 

Středa 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

zemřelé 

8.00 SE  

16.00 HL Na úmysl Svatého otce 

17.30 DL Za všechny † 

Čtvrtek 3. listopadu 

Památka sv. Martina, ř. 

16.00 HL  Za † Václava Zelenku, manžela a syna  

 

Pátek 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa; 

1. pátek v měsíci   

16.00 HL Za spásu † Marie Vrlové, všech † členů rodiny Vrlovy  

a Sklenářovy, požehnání a pomoc celé * rodině  

17.30 DL Za † Annu a Miroslava Majeríkovy, jejich rodiče  

a sourozence, dceru Janu Šůstkovu a manžela Františka, 

pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

 

Sobota 5. listopadu 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Za členy živého růžence z Dolní Lhoty 

17.30 HL  Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL, jejich 

 syna Františka a snachu Annu, za rodiče Ladislava  

 a Vlastu Latinákovy ze SE, dar zdraví a ochranu Panny 

 Marie pro * rodinu 

Neděle 6. listopadu 

32. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela 

v Dolní Lhotě 

9.00 DL  Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu, 

 Bačínskou a Půlovu, dar víry a lásky, dary Ducha Svatého 

 ochranu Panny Marie pro * rodiny 

10.30 DL  Za * a † farníky 

 

- Sbírka na misie minulou neděli byla 20.265,- Kč / HL 12.935,-Kč, DL 7.330,-Kč. Bůh 

Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

- Dnes bude v kostele v HL v 17 hodin setkání všech členů společenství živého růžence. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace. 

Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke svátosti smíření 

po 17 h. Po mši svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Příští neděli bude na hřbitově v 15 hodin pobožnost za zemřelé. 
 

- V úterý (od 25.10.) jsme vstoupili do „dušičkových“ dnů, do 8.11. můžeme pro ně získávat 

plnomocné odpustky. K tomu je třeba: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl 

svatého otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Pokud se nesplní všechny podmínky, 

získají se odpustky jen částečné. 


