3. NEDĚLE ADVENTNÍ
12. 12. - 18. 12. AD 2021
Liturgický kalendář:
Pondělí
Úterý
Neděle

-

Památka sv Lucie, panny a mučednice
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

4. neděle adventní
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7.30 Za + Ladislava Strnada, jeho + syna Štěpána, + Josefa Bařinku, jeho + rodiče, + rodiče Strnadovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
9.00 Za + manžela Václava Fojtíka, + z rodiny, Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
10.30 Za farníky
16.00 Za + Josefa a Marii Škopíkovy, duše v očistci, Boží požehnaní a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
17.00 Za + manžela, + dceru, + zetě, + rodiče Loucké, Šeré, rodinu Hořákovu a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.00 Za živé a + spolužáky z ročníku 1954-1955
17.00 Na poděkování za přijaté milosti
17.00 Za + Stanislava Hudečka, jeho + rodiče, + rodiče Suré, jejich + děti a Boží ochranu pro živou rodinu
7.30 Za + manžela, dvoje + rodiče a nemocnou osobu

Dnešní ranní mše svatá bude vysílána online na internetových stránkách.
Rorátní mše tento týden budou ve středu večer v 17.00 hod a v sobotu ráno v 7.30 hod.
Zítra v pondělí v 16.00 hod bude Fatimská pobožnost, ranní mše svatá již nebude.
Dnešní setkání v rámci projektu Amoris Laetitia v Horní Lhotě nebude z důvodu epidemiologické
situace.
Vánoční svatá zpověď v naší farnosti bude v úterý 21. prosince od 10.00 do 12.00 hod a od 13.30
do 16.30 hod.
V zákristii si můžete koupit vánoční oplatky v ceně 10,-Kč za jedno balení a také stolní kalendář
v ceně 60,-Kč.
Ve středu ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelé paní Ludmily Lysáčkové ze Sidonie. Prosme
v modlitbě za naši zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí o Pane…

