
Pořad bohoslužeb od 19. 8. do 26. 8. 2018 
 

 

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 

Pondělí 20. srpna 

Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 21. srpna 

Památka sv. Pia X., pap. 

17.30 DL Za obrácení hříšníků 

Středa 22. srpna 

Památka Panny Marie 

Královny 

  

Čtvrtek 23. srpna 

Památka sv. Růženy  

z Limy, panny 

16.00 HL Za + Annu Hradilovu (k nedožitým 100 narozeninám), 

manžela Františka, Boženu Váňovu, rodiče, sourozence  

a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

Pátek 24. srpna 

Svátek sv. Bartoloměje, 

apoštola 

17.30 DL  Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou  

 o ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

 

Sobota 25. srpna 

 

11.30 DL  Svatební obřad - Jakub Masař a Nela Červenková 

17.30 HL  Za + Annu a Karla Kuželovy, jejich syna Karla  

 s prosbou o ochranu pro * rodiny 

 

Neděle 26. srpna 

21. neděle v mezidobí 

 

9.00 HL 

 

Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví  

a požehnání pro celou rodinu 

10.30 DL Za + rodiče Ambrůzovy a Váňovy, jejich syny  

a za celou * a + rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Dnes je sbírka na dar našemu arcibiskupovi Janovi k narozeninám (na pomoc 

pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě). 
 

- V sobotu je na Svatém Hostýně Pouť rodin na zakončení prázdnin. Mše svatá je v 10.15 h. 
 

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

Slavičína a Veronika Nášelová z HL. 

V sobotu 8. 9. chtějí uzavřít v kostele v Rajnochovicích svátost manželství Martin 

Chmelický z Otrokovic a Martina Velísková z Dolní Lhoty. 
Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- Z DL vypravují na oslavu narozenin otce arcibiskupa 1.9. avii. Hlaste se Masařovým. 
 

- Na stolku je Petice na podporu manželství, kterou organizuje Aliance pro rodinu. Mohou 

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

- Opakuji výzvu u minulé neděle - nabídněte své schopnosti k nějaké konkrétní službě pro 

farnost. První je dopsání kroniky farnosti. 
 

- Prosím, pokud někdo máte doma navíc starší dřevěná ramínka, přineste je do zákristie. 


