
Pořad bohoslužeb od 19. 11. do 26. 11. 2017 
 

 

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 

Pondělí 20. listopadu 17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 21. listopadu 

Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě 

  

Středa 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

16.00 HL  Za + Františka a Marii Masařovy, jejich rodiče, ochranu 

 pro * rodinu 

Čtvrtek 23. listopadu 

Památka sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

16.00 HL Za + manžele Dobešovy a za duše v očistci 

Pátek 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 
Dung - Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 

17.30 DL  Na úmysl dárce 

Sobota 25. listopadu 

Památka sv. Kateřiny 

Alexandrijské, mučed. 

17.30 HL Za + Helenu Úšelovu, + Vladimíra Úšela, jeho 

manželku, + rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, duše  

v očistci a požehnání pro * rodinu 

Neděle 26. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále  

 

9.00 HL Za + Jaroslava Kutáčka, maminku, sestru, duše  

v očistci, za celou * rodinu a syna s rodinou v cizině 

10.30 DL  Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,   

 sourozence, duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Minulou neděli jsme měli sportovní odpoledne pro všechny. Bylo to pěkné, po novém roce 

zopakujeme. 
 

- Dnes je Den Bible. Sbírku ze mší svatých odešleme na biblický apoštolát. 
 

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

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. 
 

- Ve čtvrtek budou mít v kostele v DL v 18 h. společenství starší děti.  
 

- V pátek a v sobotu se budou zapisovat úmysly na mše svaté. Prosím nedávejte jenom za 

zemřelé. Stále je možné zapisovat jubilea. 
 

- V sobotu 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 

připraveného košíku. Můžete jim pořádně „naložit“. 
 

- V neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Ve dnech 1. a 2. 12. bude na Církevní střední škole pedagogické a sociální v Bojkovicích 

pro žáky 9. ročníků Den otevřených dveří. Podrobnosti na plakátku. 

http://9.ro/

