
Pořad bohoslužeb od 26. 8. do 2. 9. 2018 
 

 

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 

Pondělí 27. srpna 

Památka sv. Moniky 

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

Úterý 28. srpna 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a uč. církve 

17.30 HL   Za + Václava Zelenku, rodiče, duše v očistci 

 a za * rodinu Zelenkovu a Kozubíkovu 

Středa 29. srpna 

Památka Umučení  

sv. Jana Křtitele 

  

Čtvrtek 30. srpna     

Pátek 31. srpna    

Sobota 1. září 

1. sobota v měsíci 

11.00 HL  Svatba - Zdeněk Semerád + Veronika Nášelová  

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic 

 

Neděle 2. září 

22. neděle v mezidobí 

9.00 HL Na poděkování za 70 let života, za + rodiče z obou stran, 

+ bratra a sestru, za dar víry, zdraví, pomoc a ochranu  
pro celou rodinu 

10.30 DL Za + Jaroslavu Pavlíčkovu, sourozence, rodiče  

a za celou * a + rodinu 

 

Oznamy: 
 

1. 9. Světový den modliteb za stvoření 
 

- Sbírka na dar našemu arcibiskupovi Janovi k narozeninám byla 26.650,- Kč; HL 15.790,- 

Kč a DL 10.860,- Kč. Bůh Vám odplať Vaši štědrost. 
 

- Včera uzavřeli v DL svátost manželství Jakub Masař z Dolní Lhoty a Nela Červenková ze 
Zlína. Vyprošujme jim hojnost milostí ke společnému životu. 
 

- Dnes odpoledne odjíždím na pouť do Medjugorie. Vrátím se v sobotu ráno. Pokud byste 

během mé nepřítomnosti nutně potřebovali zaopatřit, obraťte se na kněze z okolí. V 

ostatních věcech můžete psát SMS-ky na farní mobil. 
 

- Do příští neděle je možné podepsat Petici na podporu manželství, kterou organizuje 

Aliance pro rodinu. Mohou ji podepsat i mladší 18-ti let, když chápou rozumem, o co jde. 
 

- Příští neděli na konci mše svaté dostanou děti požehnání do nového školního roku a 

prvňáčkům požehnám aktovky. 
 

- Příští neděli bude na Svatém Hostýně koncert duchovní hudby. Podrobnosti plakátek. 
 

- 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 tomuto sňatku, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- Z DL vypravují na oslavu narozenin otce arcibiskupa 1.9. avii. Dnes je poslední možnost 

přihlásit se Masařovým. 


