
Pořad bohoslužeb od 12. 11. do 19. 11. 2017 
 

 

Neděle 12. listopadu 

32. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich   

 rodiče, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Na poděkování za 40 let společného života  
 s prosbou o ochranu P. Marie pro rodinu Váňovu 

Pondělí 13. listopadu 

Památka sv. Anežky České 

17.00 SE Na poděkování za 50 let společného života, 

ochranu a pomoc pro * rodinu 

Úterý 14. listopadu    

Středa 15. listopadu 

Památka sv. Alberta Velikého, 

biskupa a učitele církve 

14.30 HL  Pohřeb p. Františka Maňase z HL 

Čtvrtek 16. listopadu 

Památka sv. Markéty Skotské; 

Památka sv. Gertrudy, panny 

16.00 HL  Za + Rudolfa Novotného, + Drahoslava  

 Gajdošíka a za celou * rodinu 

Pátek 17. listopadu 

Památka sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 

17.30 DL  Za * a + farníky 

Sobota 18. listopadu 
Památka Posvěcení římských 

bazilik sv. ap. Petra a Pavla 

17.30 HL Za + Jaroslava Strnada a za celou + rodinu 

 

Neděle 19. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za * a + zpěváky a muzikanty z naší farnosti  

s prosbou o přímluvu sv. Cecílie 

10.30 DL Za + Josefa Kráčalíka, rodiče, sourozence  
s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Sbírka na charitu minulou neděli byla 23.147,- Kč. V HL 14.037,- Kč a v DL 9.110,- Kč. Za 

Vaše dary Vám Bůh štědře odplať.  
 

- Děkuji členům ekonomické rady farnosti za účast na jednání rady.  
 

- Z pátku na sobotu byla v kapličce v Sehradicích celonoční adorace. Děkuji všem, kdo přišli...i 

všem, kdo nemohli a modlili se doma. 
 

- Dnes odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne pro 

všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

- Příští neděli bude Den Bible. Sbírku ze mší svatých odešleme na biblický apoštolát.  
 

- Příští neděli bude na faře v 17 hodin setkání členů živého růžence. 
 

- Úmysly na mše svaté se budou zapisovat 24.11. v DL a 25.11. v HL. Od středy je možné 

zapisovat jubilea. 
 

- V sobotu 25.11. se vypravují chlapi na pouť na Svatý Hostýn. Vzadu na stolku jsou lístečky, na 

které můžete napsat úmysly, za které se budou chlapi po cestě modlit. Vypsané se dávají do 

připravené krabičky. Můžete jim pořádně „naložit“. 
 

- Ve dnech 1. a 2. 12. bude na Církevní střední škola pedagogická a sociální v Bojkovicích pro 

žáky 9. ročníků Den otevřených dveří (prohlídka školy a domova mládeže, informace o studiu, 

zkouška přijímaček na nečisto). Podrobnosti na plakátku.  
 

http://9.ro/


- V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok.  


