
Pořad bohoslužeb od 24. 9. do 1. 10. 2017 
 

Neděle 24. září 

25. neděle v mezidobí 

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

 a za duše v očistci 

10.30 DL Za * a + farníky 

Pondělí 25. září   

Úterý 26. září 18.00 SE Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o ochranu  

a pomoc pro účastníky májových pobožností a jejich rod. 

Středa 27. září  

Památka sv. Vincence  

z Pauly, kněze 

  

16.00 HL Za + Václava Kolaříka, manželku, jejich rodiče  

a duše v očistci 

17.30 DL  Na poděkování za 65 let života, za dar zdraví a ochranu  

 pro celou * rodinu 

Pátek 29. září 

Památka sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

 

17.30 DL 

  

 Za * a + rodinu Masařovu, Fraitovu, Zelenkovu, Šebákovu  

a Štěpánkovu 

 

Sobota 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

17.30 HL  Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína  

 a Františku Máčalovy, duše v očistci, pomoc a ochranu  

 pro celou * rodinu 

9.00 HL  Za + Václava a Annu Maňasovy, jejich rodiče a za ochranu  

 a pro * rodiny 

10.30 DL Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, duše  

v očistci, dar zdraví, ochranu Panny Marie a požehnání  

pro * rodiny 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla: 21.371,- Kč / HL 8.501,-Kč, DL 12.870,-Kč. 

Přijal jsem také několik osobních darů. Bůh Vám štědře odplať. 
 

- Děkuji všem, kdo se připojili k maminkám z hnutí Modlitby matek a v pátek a včera se s nimi 

modlili. Dnes jejich triduum vrcholí v 17 hod. v kostele v DL. Všichni jste zváni ke společné 

modlitbě za děti. Přijďte společně chválit Boha a odevzdat mu děti, které Vám svěřil. 
 

- V úterý budeme mít v kněžském semináři v Olomouci Kněžský den. Chci Vás poprosit o 

modlitbu za toto naše setkání i za všechny něze v naší arcidiecézi. 

Ve stejný den bude na Velehradě od 17 hodin socha Panny Marie z Fatimy, která bude do 7.10. 

putovat po naší vlasti. 
 

- V pátek po mši svaté bude v kostele v DL Podzimní čtení Bible. Začne se po skončení mše 

svaté. Číst budeme evangelium sv. Marka. 

V neděli bude Podzimní čtení Bible od 16 hod. v kapli v Sehradicích. V HL čtení nebude. 
 

- V sobotu jedeme na pouť na Svatý Hostýn za Pannou Marií fatimskou. Autobus bude odjíždět 

v 7 hod. od garáží, pojede do Sehradic a Dolní Lhoty a pak odjede v 7.15 hod. od fary. Cena pouti 

je 100,- Kč. 

- V sobotu 7.10. bude ve velkém sále u kostela v Luhačovicích 2. Farní bazárek dětského 

oblečení. Podrobnosti na plakátku. 


