
Pořad bohoslužeb od 12. 8. do 19. 8. 2018 
 

 

Neděle 12. srpna 

19. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + Zdeňku Žáčkovu (1.výročí), manžela, syna  

a za celou * rodinu 

10.30 DL Za * a + rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy, syna 
Radka, bratra Františka a duše v očistci 

Pondělí 13. srpna  

 

18.00 SE Za dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie  

a požehnání pro děti, vnuky, pravnuky a kmotřence 

Úterý 14. srpna  

Památka sv.Maxmiliána 

Kolbeho, kněze a muč. 

17.30 HL  Za + rodinu Žáčkovu, Hubáčkovu, Kovářovu, ochranu 

 Panny Marie a dary Ducha svatého 

Středa 15. srpna 

Slavnost Nanebevzetí  

Panny Marie 

17.30 DL Za + rodinu Misařovu a Masařovu s prosbou o ochranu  

a požehnání 

Čtvrtek 16. srpna 16.00 HL Za + manžele Krejčířovy, dceru Marii, jejího syna, rodin 

Matulovu, rodiče z obou stran a požehnání pro * rodinu 

Pátek 17. srpna 17.30 DL Na úmysl dárce 

Sobota 18. srpna 17.30 HL   Za dvoje + rodiče 

 

Neděle 19. srpna 

20. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, stařečky z obou 

stran s prosbou o potřebné milosti, dar víry, zdraví  
a věčnou spásu pro * rodiny 

10.30 DL Za + Aloise Divoku, rodiče s obou stran, duše v očistci  

a pomoc pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- V neděli jste mnozí byli na pouti na Provodově. Děkuji za přinesené oběti a za modlitby.  
 

- V úterý jedeme na Turzovku - v 7 h. ze Sehradic, přes Dolní Lhotu do Horní. Je ještě 10 míst.  
 

- Do příští neděle, prosím rodiče, aby odevzdali přihlášky do náboženství na příští šk. rok.  
 

- Příští neděli měla být pravidelná měsíční sbírka. Vzhledem k tomu, že otec arcibiskup bude 

slavit narozeniny a jako dar preferuje podpořit pronásledované křesťany na Blízkém východě, 

bude sbírka právě na tento účel. 
 

- V sobotu 25.8. chtějí uzavřít v kostele v DL svátost manželství Jakub Masař z DL a Nela 

Červenková ze Zlína. 

- V sobotu 1. 9. chtějí uzavřít v kostele v HL svátost manželství Zdeněk Semerád ze Slavičína 

a Veronika Nášelová z HL. 

Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- Aliance pro rodinu organizuje Petici na podporu manželství. Hledá co nejširší podporu pro 

poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou 

právní ochranu. Mohou ji podepsat i mladší 18-ti let, pokud chápou rozumem, o co jde. 
 

- Minulý týden byl v naší farnosti na vizitaci otec děkan. Při ní bylo shledáno, že mnohé 

služby kolem kostela a fary - čtení při bohoslužbách, uklízení, pomoc knězi, dělá jen několik 

málo jedinců. Proto Vás zvu k přijetí nějaké konkrétní služby - je toho potřeba víc. Jeden 

konkrétní úkol, který mi otec děkan dal je, najít někoho na dopsání kroniky farnosti. 
 

- Dnes ve Vizovicích slaví sv. Vavřince. V 15 hod. mše svatá a žehnání komunitního centra. 


