
Pořad bohoslužeb od 10. 9. do 17. 9. 2017 
 

 

Neděle 10. září 

23. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele Kubíčkovy,  

 jejich syna Jiřího s prosbou o ochranu pro * rodiny 

10.30 DL  Za + Josefa a Marii Kozubíkovy, + Františka Macíka  

a za * a + rodinu Grygarovu a Večerkovu 

Pondělí 11. září 17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

 

Úterý 12. září 

Jména Panny Marie 

16.00 HL  Za + Antonína a Marii Máčalovy, Josefa a Bohumilu  

Dorničákovy, Marii a Mojmíra Maršálkovy a za duše  

v očistci 

17.30 DL  Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou  

 o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory 

Středa 13. září  
Památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa  

a učitele církve 

  

Čtvrtek 14. září 

Svátek Povýšení  

svatého Kříže 

16.00 HL  Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče  

Pláškovy, požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 15. září 

Památka Panny Marie 

Bolestné 

17.30 DL  Za + Olgu Hovězákovu, manžela, rodiče s obou stran,  

duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

Sobota 16. září 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

   

 Pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání - Velehrad 

 

Neděle 17. září 

24. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štreitovy,  

Stratilovy, Marii Mikulcovu, požehnání a dar víry  

pro * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou  

 o ochranu a pomoc v dalších letech 

 

Oznamy: 
 

- V sobotu přijali v kostele v Dolní Lhotě svátost manželství Jakub Kattauer a Daniela Jahodová. 

Vyprošujme jim hojnost potřebných milostí ke společnému životu. 
 

- Tento týden začíná výuka náboženství ve škole v Dolní Lhotě i v Luhačovicích (rozpis je na 

farních stránkách) http://www.luhacovicefarnost.cz/ohlaskyFarnosti 
 

- V pondělí bude v 19 hodin na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.  
 

- V úterý bude v DL setkání seniorů - v 17.30 h mše svatá, po ní setkání v pastorační místnosti. 
 

- Ve čtvrtek začne v kostele v DL pravidelné společenství starších dětí (od 6.tř.) - v 18 hodin. 
 

- V sobotu bude na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Program 

začíná v 15 hodin. Naše farnost má na starosti vedení adorace. Prosím o pomoc.  
 

- Příští neděli pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve dnech 22. - 24. 9. budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke společným 

modlitbám jsou zvány všechny matky. Časy a dny modlení jsou na plakátku.  
 

http://www.luhacovicefarnost.cz/ohlaskyFarnosti


- V sobotu 23.9. bude pokračovat příprava biřmovanců, po skončení mše svaté. 
 


