Pořad bohoslužeb od 9. 9. do 16. 9. 2018
9.00 HL Za všechny oběti holokaustu z našeho národa,
Neděle 9. září
jejich * příbuzné, za celý židovský národ, aby
poznal a přijal Ježíše jako Spasitele a došel
23. neděle v mezidobí
odpuštění hříchů
10.30 DL Za + Marii a Josefa Petrášovy, Aloise Divoku,
jejich rodiče a sourozence a požehnání pro *
rodinu
Pondělí 10. září
18.00 SE Za + rodinu Novosadovu, Manduchovu,
Památka bl. Karla Spinoly
Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci
kněze a mučedníka
(Před mší svatou bude od 17.30 h. adorace)
Úterý 11. září
17.30 DL Za seniory z obcí farnosti
Středa 12. září
Jména Panny Marie
Čtvrtek 13. září
16.00 HL Za + Marii a Františka Juránkovy, jejich
Památka sv. Jana
rodiče,
Zlatoústého, bis.a uč. círk.
+ příbuzné, dar zdraví a požehnání pro *
rodinu
Pátek 14. září
17.30 DL Na poděkování za 25 let společného života s
Svátek Povýšení
prosbou o všechny milosti do dalších let
svatého Kříže
Sobota 15. září
8.00 DL Na úmysl dárce
Památka
17.30 HL Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar
Panny Marie Bolestné
zdraví a milosti do dalších let
Neděle 16. září
9.00 HL Za * a + farníky
24. neděle v mezidobí
10.30 DL Za + Františka Kováře, rodiče Strnadovy,
Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro *
rodinu
Oznamy:
16. 9. Den církevních škol

- V sobotu uzavřeli v Rajnochovicích svátost manželství Martin Chmelický z
Otrokovic a Martina Velísková z DL. Vyprošujme jim hojnost potřebných milostí ke
společnému životu.
- V pondělí bude v 19 hodin na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o
účast.
- V úterý bude v DL setkání seniorů. V 17.30 h mše svatá, po ní setkání v pastorační
místnosti.

- Ve čtvrtek bude po mši svaté v Horní Lhotě schůzka ministrantů.

- V sobotu 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.
- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- V sobotu 22.9. bude na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání. Program začíná v 15 hodin.
- Děkuji všem, kdo jste podpořili uzákonění manželství muže a ženy podpisem petice.
- Tento týden začíná výuka náboženství ve škole v Dolní Lhotě, Sehradicích i v
Luhačovicích (rozpis je na farních stránkách).

