
Pořad bohoslužeb od 22. 7. do 29. 7. 2018 
 

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 

Pondělí 23. července 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy 

18.30 SE Za účastníky májových pobožností, ochranu  

a pomoc pro jejich rodiny 

Úterý 24. července 

Památka sv. Šarbela 

Machlúfa, kněze 

  

Středa 25. července 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

  

Čtvrtek 26. července 

Památka sv. Jáchyma  

a Anny, rodičů Panny Marie 

16.00 HL Za + P. Radima Hložánku, rodiče, sestru, 2 švagry  

a za * a + rodinu Hložánkovu a Myškovu 

Pátek 27. července 

Památka sv. Gorazda 

17.30 DL Za + Františka Petráše, 2 sestry, švagry  

a za celou * a + rodinu 

Sobota 28. července 17.30 HL Za + Ludmilu Jonáškovu, bratry Antonína a Aloise  

s manželkou, jejich rodiče a požehnání pro * rodinu  

 

Neděle 29. července 

17. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery a požehnání 

 pro * rodiny 

10.30 DL Za + Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy, Vaněčkovy 

Žáčkovy, syna Rudolfa, pomoc pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla  30.544,- Kč - v HL (so) 2.174,- Kč  a v DL 

28.370,- Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaši štědrost. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se přičinili k pěknému prožití oslavy patronky kostela v DL Panny 

Marie Karmelské. Děkuji také mladým a maminkám, kteří pomáhali při uspořádání „Týdne 

na faře“. 
 

- Dnes odpoledne odjíždím na dovolenou na Slovensko. Vrátím se ve čtvrtek odpoledne. 

Pokud byste během mé nepřítomnosti potřebovali nutně službu kněze, obraťte se na P. Jana 

z Újezda nebo na kněze z Luhačovic. 
 

- V neděli 5.8. se bude konat farní pouť do Provodova. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. 

Kdo nemůžete na pouť, máte mši svatou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer v DL. 
 

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

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

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

na vývěsce. 
 

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

po mši svaté v zákristii. 
 

- Na stolku můžete podepsat petici na podporu manželství. 


