
Pořad bohoslužeb od 22. 10. do 29. 10. 2017 
 

Neděle 22. října 

29. neděle v mezidobí;  
Den modliteb za misie 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 DL Za ochranu pro rodinu Hlavičkovu, Kozubíkovu, 

Mikulkovu, Svačinovu a za všechny + 

Pondělí 23. října  

Památka sv. Jana 

Kapistránského, kněze 

17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní při životním jubileu  

s prosbou o dar zdraví a pomoc do dalších let 

Úterý 24. října 

Památka sv. Antonína 

Marie Klareta, biskupa 

  

Středa 25. října    

Čtvrtek 26. října 16.00 HL Za + Bohumila Juračku, + Miloslavu Michalíčkovu,  

+ kamarádku, za duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

Pátek 27. října 17.30 DL Za Boženu a Františka Valáškovy a dar zdraví pro celou 

rodinu 

Sobota 28. října 

Svátek sv. Šimona  

a Judy, apoštolů 

17.30 HL  Za + Bohumilu a Františka Heinzovy a za * a + rodinu  

Neděle 29. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v Horní Lhotě 

9.00 HL Na poděkování za 40 let společného života s prosbou  

o ochranu Panny Marie pro členy rodiny Holíkovy  

a Žáčkovy 

10.30 DL Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla: 22.349,- Kč; HL 10.134,-Kč; DL 12.215,-Kč. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se ve středu modlili spolu s dětmi, které chodí do náboženství růženec a 

včera jste přišli ve 21 h. k modlitbě růžence za misie. 
 

- Dnes je sbírka na misie. Pohlednice pro misie, které vyráběli děti, jsou k zakoupení v předsíni 

kostela. 
 

- Plánované setkání členů společenství živého růžence dnes nebude. Musím odjet a do večera se 

nevrátím. Příští neděli nebo za měsíc? 
 

- V sobotu bude po mši svaté další příprava biřmovanců. 
 

- Po dvě následující neděle budeme slavit Výročí posvěcení našich kostelů. V Horní Lhotě příští 

neděli a v Dolní Lhotě za 14 dní. 
 

- Vstupujeme do „dušičkových“ dnů. K získání plnomocných odpustků (od 25.10. do 8.11.) je 

třeba: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, návštěva hřbitova a 

modlitba za zemřelé. Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 5.11. v 15 hodin. 
 

- V pondělí 30. 10. bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Ve dnech 10. - 11. 11. bude v Olomouci v Regionálním centru konference o evangelizaci. Na 

vývěsce je plakátek a na stolku pozvánky s informacemi. 

 


