Pořad bohoslužeb od 2. 9. do 9. 9. 2018
9.00 HL Na poděkování za 70 let života, za + rodiče z obou stran,
Neděle 2. září
+ bratra a sestru, za dar víry, zdraví, pomoc a ochranu
pro celou rodinu
22. neděle v mezidobí
10.30 DL Za + Jaroslavu Pavlíčkovu, sourozence, rodiče
a za celou * a + rodinu
Pondělí 3. září
18.15 SE Za * a + farníky
Památka sv. Řehoře
Velikého, pap. a uč. cír.
Úterý 4. září
17.30 DL Za + manžela, syna, vnuka a ochranu Panny Marie pro * r.
Středa 5. září
Památka sv. Matky
Terezie z Kalkaty
Čtvrtek 6. září
16.00 HL Za + Františka Žebráčka, rodiče z obou stran s prosbou
o dar zdraví a pomoc pro * rodiny
Pátek 7. září
16.00 HL Na úmysl dárce
1. pátek v měsíci
17.30 DL Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a jeho manželku
Sobota 8. září
8.00 DL Za nenarozené děti
Svátek Narození
17.30 HL Za + Zdeňku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa
Panny Marie
Vaněčku, požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami
9.00 HL Za všechny oběti holokaustu z našeho národa, jejich
Neděle 9. září
* příbuzné, za celý židovský národ, aby poznal a přijal
Ježíše jako Spasitele a došel odpuštění hříchů
23. neděle v mezidobí
10.30 DL Za + Marii a Josefa Petrášovy, Aloise Divoku, jejich
rodiče a sourozence a požehnání pro * rodinu
Oznamy:
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti

- V sobotu uzavřeli v HL svátost manželství Zdeněk Semerád ze Slavičína a Veronika
Nášelová z HL. Vyprošujme jim hojnost milostí ke společnému životu.
- Dnes je poslední možnost podepsat Petici na podporu manželství, kterou organizuje
Aliance pro rodinu. Je vzadu na stolku.
- V pátek budu od 8.30 h. navštěvovat nemocné. Od 15.30 h. bude v HL příležitost ke
svátosti smíření a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu
Srdci. V DL bude příležitost ke svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté bude adorace a
pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- V neděli bude Pouť u Panny Marie „Vysocké“ ve Vysokém Poli. Mše svatá bude v 11 h.
- V pondělí 10.9. bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o
účast.
- V sobotu 15. 9. chtějí uzavřít v kostele v Křenově svátost manželství Ladislav Šimoník ze
Sehradic a Markéta Neubauerová z Městečka Trnávka.
Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to bez odkladů na faře.

