
Pořad bohoslužeb od 17. 9. do 24. 9. 2017 
 

 

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 

Pondělí 18. září 18.00 SE Za děti, jejich rodiny a kmotřence s prosbou o dary Ducha 

Svatého 

Úterý 19. září 

Památka sv. Januária, 

biskupa a mučedníka 

  

Středa 20. září  

Památka sv. Ondřeje, 

Pavla a druhů, mučed. 

  

Čtvrtek 21. září 

Svátek sv. Matouše,  
apoštola a evangelisty 

16.00 HL Za + Vladimíra Petrůva, tetu, dvoje rodiče a ochranu  

pro * rodiny 

Pátek 22. září 

Památka sv. Mořice  

a druhů, mučedníků 

17.30 DL Na úmysl dárce 

 

Sobota 23. září 

Památka sv. Pia  

z Pietrelciny, kněze 

17.30 HL Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o dar 

zdraví a požehnání pro celou rodinu Kuželovu a Plškovu 

9.00 HL  Za + Ottu Lysého, jeho rodiče, za celou * rodinu  

 a za duše v očistci 

10.30 DL Za * a + farníky 
 

Oznamy: 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- V pondělí bylo na faře setkání pastorační rady farnosti. Děkuji členům za účast i za rozpravu o 

životě farnosti a hlavně za zapojení do adorace při včerejší pouti za obnovu rodina kněžská 

povolání. Děkuji také všem, kdo byli na Děkanátní pouti za obnovu rodin a kněžská povolání. 
 

- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke společným 

modlitbám jsme všichni zváni. Časy a dny modlení jsou na plakátku.  
 

- V pátek začínají v Luhačovicích na Hotelu Vltava Manželské večery. Podrobnosti - plakátek.  
 

- Pracovníci Centra pro rodinu Olomouc zvou od pátku do neděle na Svatý Hostýn babičky i 

dědečky s vnoučaty na podzimní víkend zaměřený na poznání života sv. Ludmily a sv. Václava. 

Je to akce rodinného typu, počet míst je omezen... Doporučený věk dětí 4 - 12 let. Cena: dospělý 

750,- Kč a dítě do 12 let 500,- Kč. Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, telefon: 587 405 250, 

e-mail: matlochova@arcibol.cz 

Ve stejném termínu se koná na Svatém Hostýně také víkendová obnova pro seniory. Bližší 

informace najdete na www stránkách Centra pro rodinu Olomouc.  
 

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

mailto:matlochova@arcibol.cz


- V zákristii se přihlašuje se na pouť na Svatý Hostýn - so 30.9. Prosím, přihlášení 

neodkládejte. 


