
Pořad bohoslužeb od 20. 8. do 27. 8. 2017 
 

Neděle 20. srpna 

20. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za + rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu, duše v očistci, 

dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 21. srpna 

Památka sv. Pia X., 

papeže 

18.30 SE Za + Jaroslava Majeríka, + rodiče z obou stran  

s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

Úterý 22. srpna 

Památka Panny Marie 

Královny 

  

Středa 23. srpna 

Památka sv. Růženy  

z Limy, panny 

  

Čtvrtek 24. srpna 

Svátek sv. Bartoloměje, 

apoštola 

16.00 HL Za + rodinu Janíkovu a Kolářovu, za dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

Pátek 25. srpna 17.30 DL  Za + Marii Majzlíkovu, jejího manžela a za * a + rodinu 

Sobota 26. srpna 

 

17.30 HL  Za + manžela, rodiče z obou stran, dar zdraví  

 a požehnání pro * rodinu 

 

Neděle 27. srpna 

21. neděle v mezidobí 

 

9.00 HL 

 

Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dary Ducha 

svatého a ochranu a pomoc pro * rodinu 

10.30 DL Za + Aloise Divoku, dvoje rodiče, duše v očistci  

s prosbou o požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Děkuji všem, kdo provedli velký úklid na faře. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Do středy bude mít ještě dovolenou. Budu na Slovensku. Pokud byste během mé 

nepřítomnosti potřebovali nutně službu kněze, obraťte se na P. Jana z Újezda. 
 

- V sobotu bude na Svatém Hostýně Pouť rodin na zakončení prázdnin. Mše svatá 

bude v 10.15 hod. 
 

- V sobotu 2. 9. chtějí přijmout v Luhačovicích svátost manželství Luděk Pleša a Klára 

Martincová z Dolní Lhoty. V sobotu 9. 9. chtějí přijmout v Dolní Lhotě svátost 

manželství Jakub Katauer z Mladcové a Daniela Jahodová u Újezda. Kdo byste věděl 

o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

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

místech severních Čech. Podrobnosti jsou na plakátku na vývěsce. 


