
Pořad bohoslužeb od  6. 11.  do 13. 11. 2022 
 

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 

Pondělí 7. listopadu   

Úterý 8. listopadu   

Středa 9. listopadu 

Svátek Posvěcení  

lateránské baziliky 

17.00 SE  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

 a požehnání a za † členy rodiny 

Čtvrtek 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich rodiče  

 a sourozence s prosbou o dar zdraví a požehnání  

 pro * rodiny 

Pátek 11. listopadu 

Památka sv. Martina 

Tourského, biskupa 

17.30 DL Na poděkování za 45 let společného života s prosbou  

o živou víru 

Sobota 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

17.30 HL  Za † rodiče Maňasovy a Petrů s prosbou o dary 

 Ducha Svatého pro * rodiny 

 

Neděle 13. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † manžela Miroslava Pláška, jeho rodiče, sestru 

 Martu, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Františka Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, rodinu 

 Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu  

 pro * rodiny 

 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
 

- Děkuji všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu biřmování. Děkuji rodičům biřmovanců 

za jejich dar farnosti v celkové hodnotě 12.000,- Kč. Děkuji členům společenství živého 

růžence za modlitby i účast na nedělním setkání. 
 

- Dnes je sbírka na charitu. V 15 hodin bude na hřbitově pobožnost za zemřelé. 
 

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

- V sobotu 19.11. 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. 


