Pořad bohoslužeb od 23. 9. do 30. 9. 2018
Neděle 23. září
25. neděle v mezidobí
Pondělí 24. září
Úterý 25. září
Středa 26. září
Čtvrtek 27. září
Památka sv. Vincence
de Paul, kněze
Pátek 28. září
Slavnost sv. Václava,
mučedníka; hlavního
patrona česk. národa
Sobota 29. září
Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

9.00 HL Za + Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran
a ochranu pro * rodinu
10.30 DL Za * a + farníky
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
16.00 HL Za + Ottu Lysého, jeho rodiče a za celou * rodinu
16.00 HL Za + Josefa Vojáčka (1.výročí) a za * a + rodinu Vojáčkovu
17.30 DL Za + Jaroslava Strnada, jeho rodiče, duše v očistci
a požehnání pro * rodinu
17.30 HL Na poděkování za 40 let společného života s prosbou
o pomoc a ochranu do dalších let i pro celou * rodinu

9.00 HL Za + Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje rodiče,
Neděle 30. září
za duše v očistci a požehnání pro * rodiny
26. neděle v mezidobí 10.30 DL Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku,
dceru Ludmilu, manžela, syna Milana a ochranu a pomoc
pro * rodinu
Oznamy:
26. 9. Mezinárodní den neslyšících

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla: 19.174,- Kč / HL 8.874,-Kč, DL 10.300,Kč. Přijal jsem také několik osobních darů. Bůh Vám štědře odplať.
- Včera jsme měli na Velehradě Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání.
Děkuji všem, kdo jste se pouti zúčastnili i všem, kdo jste nemohli a pomodlili jste se doma.
- Ve středu bude v 17 hodin v Dolní Lhotě schůzka ministrantů.
- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke
společným modlitbám jsou zvány všechny matky. Časy a dny modlení jsou na plakátku.
- V sobotu bude na lyžařské chatě v Újezdě Den pro rodinu. Program je připravený pro
rodiče, samostatně pro děti a pro nejmenší děti je zajištěno hlídání. Přihlašuje se na
stránkách újezdské farnosti – kapacita omezená. Podrobnosti na vývěsce na plakátku.
- V sobotu 6.10. chtějí uzavřít v kostele v Buchlovicích svátost manželství Jiří Šmotek ze
Sehradic a Michaela Remešová z Jankovic.
Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to bez odkladů na faře.
- V sobotu 6.10. bude ve Valašských Kloboukách Konference o modlitbě chval a službě.
Podrobnosti najdete na plakátku.
- Prosba (HL) - Kdo máte mši svatou na 1. pátek (5.10.), zastavte se za mnou – do zítřka.

