Pořad bohoslužeb od 2. 7. do 9. 7. 2017
Neděle 2. července
13. neděle v mezidobí
Pondělí 3. července
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Úterý 4. července
Památka sv. Prokopa, opata
Středa 5. července
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa
Čtvrtek 6. července
Památka sv. Marie Goretti,
panny a mučednice
Pátek 7. července
1. pátek v měsíci
Sobota 8. července
Neděle 9. července
14. neděle v mezidobí

9.00 HL Za + rodiče Žáčkovy a Maňasovy, jejich děti, duše
v očistci a ochranu pro * rodiny
10.30 DL Za + Františka Maňase, manželku, duše v očistci
a za celou * a + rodinu
18.00 SE Za * a + farníky

9.00 HL Za + rodinu Zádrapovu s prosbou o požehnání
pro celou * rodinu
10.30 DL Za dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu
16.00 HL Za + rodiče Dočkalovy, syna, 2 snachy, s prosbou
o požehnání pro * rodinu
16.00 HL Za + Aloisii Hložánkovu, manžela a za * rodinu
17.30 DL Za * a + rodinu Mikuláškovu, Petrášovu, Pavlíčkovu
a Kozubíkovu
17.30 HL Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje
rodiče, duše v očistci a za celou * rodinu
9.00 HL Za * a + farníky
10.30 DL Za + rodiče, sourozence, jejich rodiny, požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
Oznamy:

- Děkuji všem, kdo jste pravidelně, celý měsíc, uctívali Ježíšovo Nejsvětější Srdce.
- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli: 22.000,- Kč - HL 11.490,- Kč a DL 10.510,Kč.
- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. bude v HL příležitost ke svátosti
smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost. V DL bude příležitost
ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace. Večer chval o prázdninách
nebývá.
- Příští neděli budou v Luhačovicích slavit 20. výročí posvěcení kostela. Mši svatou v 10.15
bude sloužit arcibiskup. Jan Graubner.
- Blíží se oslava patronky kostela v DL Panny Marie Karmelské. Děkuji všem, kdo jste
přispěli na pořízení nových lavic. měli by být do oslavy.

