
Pořad bohoslužeb od 15. 7. do 22. 7. 2018 
 

Neděle 15. července 

Oslava patronky kostela 

Panny Marie Karmelské  

9.00 DL  Za * a + farníky 

10.30 DL  Za všechny dobrodince a poutníky 

Pondělí 16. července 

Památka Panny  

Marie Karmelské 

14.30 HL Pohřeb pí. Boženy Petrekové 

18.00 SE Za + Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, zdraví  

a požehnání pro celou rodinu 

Úterý 17. července 

Památka bl. Česlava  

a sv. Hyacinta, kněží 

17.30 DL Na úmysl dárce 

Středa 18. července 15.00 DL Pohřeb p. Jiřího Kuželu z Dolní Lhoty 

Čtvrtek 19. července 16.00 HL Za * a + rodinu Pastyříkovu, Černochovu a Justovu 

Pátek 20. července 

 

17.30 DL Za + rodiče Rakovy, strýce Václava, + rodiče 

Antonínovy a dary Ducha svatého pro celou * rodinu 

Sobota 21. července 

Památka sv. Vavřince z 

Brindisi, kněze a uč. círk. 

17.30 HL Za + rodiče Dočkalovy, syna, 2 snachy s prosbou o dar 

zdraví a požehnání pro * rodinu 

Neděle 22. července 

16. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Stanislava a Olgu Hovězákovy, rodiče  

a za duše v očistci 

10.30 DL  Za * a + farníky 

 

Oznamy: 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Na „Týden faře“ se uvolnilo místo pro 1 dítě. Zájemci hlaste se u mě. Obracím se na 

ochotné maminky (babičky) s prosbou o pomoc při vydáváním oběda. Ještě je třeba zajistit 

2 dny. Prosím také o nějaký koláč ke svačince. 
 

- Během prázdnin mohou děti sbírat chybějící dílečky na dolepení obrázku. Budou se dávat 

po mši svaté v zákristii. 
 

- Charita Luhačovice přijme do pracovního poměru pečovatelku. Podrobnosti na plakátku 

na vývěsce. 
 

- VOŠ CARITAS Olomouc společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou v Olomouci 

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu Charitativní a sociální práce nebo Sociální a 

humanitární práce. Přihlášky můžete podávat do 31. 7. 

Během tří let studia se studují současně dvě školy pouze s jedním rozvrhem. V případě 

jakýchkoliv dotazů můžete napsat zprávu na facebook obou škol nebo kontaktovat 

absolventku Anetu, která ráda zodpoví dotazy - Aneta.penickova@seznam.cz. 
 

- Na stolku můžete podepsat petici na podporu manželství. 
 

- V zákristii se můžete přihlašovat na pouť na Turzovku, na kterou pojedeme v úterý 14. 8. 

nebo 21. 8. Předběžná cena je 300,- Kč. 

https://email.seznam.cz/#compose?to=Aneta.penickova@seznam.cz

