
Pořad bohoslužeb od 7. 10. do 14. 10. 2018 
 

Neděle 7. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za * a + rodinu Kovářovu a Matulíkovu, dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a + farníky 

Pondělí 8. října 18.00 SE Za dar víry, zdraví, ochranu a požehnání pro celou * r. 

Úterý 9. října 17.30 HL Za občany Horní Lhoty, obcí farnosti s prosbou  

o ochranu, pomoc a požehnání 

Středa 10. října    

Čtvrtek 11. října 

Památka sv. Jana XXIII., 

papeže 

16.00 HL Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 12. října  

Památka sv. Radima, bisk. 

17.30 DL Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání 

pro celou * rodinu 

Sobota 13. října  

Památka sv. Kalista I., 

papeže a mučedníka 

17.30 HL Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru Vlastu, 

Marii Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava, dar 

víry, zdraví a ochranu pro * rodiny 

Neděle 14. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv.Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky 

 

Oznamy: 
 

- V sobotu uzavřeli v Buchlovicích svátost manželství Jiří Šmotek ze Sehradic a Michaela 

Remešová z Jankovic a v Újezdě Alois Hofschneider z DL a Veronika Maňasová z Újezda. 

Vyprošujme jim potřebné milosti ke společnému životu. 
 

- Děkuji všem, kdo jste přišli včera na adoraci před hodama. 
 

- Říjen je měsíc, ve kterém se modlíme růženec. Povzbuzuji všechny ke společné modlitbě 

růžence, hlavně v rodinách. Dejme každý den Panně Marii alespoň jeden desátek jako dar. 
 

- V pondělí budeme mít setkání kněží našeho děkanátu. Chci Vás poprosit o modlitbu za 

toto naše setkání i za všechny kněze v našem děkanátu. 
 

- Úklid kostela před hodama se bude provádět v úterý od 13 hodin. Úklid zajišťují z Horní 

Lhoty. Prosím ochotné ženy i muže o pomoc. 
 

- Ve čtvrtek bude v HL v 18 h. schůzka ministrantů - nácvik na hody. 
 

- V sobotu bude ve velkém sále u kostela v Luhačovicích 4. Farní bazárek dětského 

oblečení. Podrobnosti na plakátku. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka a další neděli pak sbírka na misie. 
 

- V zákristii je možné zakoupit si stolní kalendář na rok 2019 - za 50,- Kč nebo 55,- Kč. 
 

- Omlouvám se za chybu ve Farním listu - datum adorace před hodama - správně 6.10. 

A chybí tam setkání členů živého růžence - neděle 28.10. na faře v Horní Lhotě v 17 hod.  
 


