
Pořad bohoslužeb od 27. 8. do 3. 9. 2017 
 

 

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 

Pondělí 28. srpna 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a uč. církve 

17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 29. srpna 

Památka Umučení  

sv. Jana Křtitele 

  

Středa 30. srpna   

Čtvrtek 31. srpna 16.00 HL Za + Václava Zelenku a duše v očistci 

Pátek 1. září 

1. pátek v měsíci 

17.30 DL  Za * a + rodinu Dlabalovu a za duše v očistci 

Sobota 2. září 

1. sobota v měsíci 

14.30   Na poděkování za prázdniny, požehnání pro další učení 

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradice 

Neděle 3. září 

22. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, + dcery Věru Mlýnkovu 

a Marii Semelovu s prosbou o požehnání pro * rodinu 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měs. sbírka minulou neděli byla 22.567,- Kč - HL 8.747,- Kč a DL 13.820,- Kč. 
 

- Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci děkují všem, kdo setkání podpořili 

svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání 

bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík. 
 

- Dnes odpoledne odjíždím na exercicie. Vrátím se v sobotu kolem poledne. Pokud byste 

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

- V sobotu 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 Kattauer 

z Mladcové a Daniela Jahodová u Újezda. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící těmto 

sňatkům, oznamte to bez odkladů na místě uzavření sňatků. 
 

- V sobotu bude u Boží muky nad DL mše svatá a táborák. V neděli na konci mše svaté 

dostanou děti zvláštní požehnání do nového školního roku a prvňáčkům požehnám aktovky. 
 

- Protože bude na exerciciích, návštěvy nemocných budou na 2. pátek. V DL bude příležitost 

ke svátosti smíření od 16.45 hod. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci 

a Večer chval. 
 

- U příležitost 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd pořádá CK Aleš Kučera Zlín 

Vlakovou pouť. Poutníky bude doprovázet arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete 

na vývěsce, www stránkách CK Kucera nebo na tel.: 777 212 175. Cena je 17.490 Kč. 

Cestovní kancelář se rozhodla udělat ještě zvýhodněnou nabídku, a to tak, že při podpisu 

smlouvy uhradí poutník 8.000,- Kč, a zbytek platí v měsíčních splátkách po 1.000,- Kč. 

http://www.poutdolurd.cz/
mailto:info@ck-kucera.cz

