
Pořad bohoslužeb od 23. 7. do 30. 7. 2017 
 

 

Neděle 23. července 

16. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy, 

Vaněčkovy, Žáčkovy, syna Rudolfa s prosbou  

o pomoc pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za + Elišku Hapalovu, Vlastu Marťákovu  

  a za jejich * příbuzné 

Pondělí 24. července 18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 25. července 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

  

Středa 26. července 

Památka sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

  

Čtvrtek 27. července 

Památka sv. Gorazda a druhů 

16.00 HL Za + rodiče Krejčířovy, dceru Marii, manžela, 

syna Jaroslava, + rodinu Matulovu, rodiče z 

obou stran a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 28. července 17.30 DL Na úmysl dárce 

Sobota 29. července 

Památka sv. Marty 

17.30 HL Za * a + rodinu Kovářovu, dar zdraví a ochranu  

pro * rodiny 

 

Neděle 30. července 

17. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery,  

duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL Za + Annu Váňovu, její + rodiče a sourozence  

a za celou * a + rodinu Váňovu a Babáčkovu 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 36.514,- Kč - v HL (so) 4.354,- Kč  a v DL 

32.160,- Kč. Bůh Vám štědře odplať. Děkuji i za mnohé dary na nové lavice do DL. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přičinili k pěknému prožití oslavy patronky kostela v DL Panny 

Marie Karmelské. 
 

- Dnes měla být v lese nad Újezdem u kapličky sv. Františka v 15 hodin mše svatá. Z důvodů 

špatného počasí, bude někdy v září. 
 

- V neděli 6.8. se bude konat farní pouť do Provodova. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. 

Kdo nemůžete na pouť, máte mši svatou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer v DL. 
 

- Farnost Luhačovice pořádá od 27. do 30.9. pouť do Staré Boleslavi a po poutních místech 

severních Čech. Podrobnosti jsou na plakátku na vývěsce. 
 

- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok. Podávají se 

stejně jako v minulých letech - přihlašují se děti 1.třídy. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Budou se dávat 

po mši svaté v zákristii. 


