
Pořad bohoslužeb od 11. 11. do 18. 11. 2018 
 

Neděle 11. listopadu 

32. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Františka Maňase (1.výročí) 

10.30 DL  Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou  

 o ochranu, pomoc a požehnání pro celou * rodinu 

Pondělí 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka  

17.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 13. listopadu 

Památka sv. Anežky České 

  

Středa 14. listopadu    

Čtvrtek 15. listopadu 

Památka sv. Alberta 

Velikého, bisk. a uč. církve 

16.00 HL  Za + rodiče Malyškovy a Žáčkovy s prosbou  

 o požehnání pro * rodinu 

Pátek 16. listopadu 

Památka sv. Markéty 

Skotské; Památka sv. 

Gertrudy, panny 

17.30 DL Za * a + farníky 

Sobota 17. listopadu 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 

17.30 HL  Za * a + rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu a Krejčí,  

 za dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

Neděle 18. listopadu 

33. neděle v mezidobí; 

Den Bible 

9.00 HL  Na poděkování za dožití životní ho jubilea pro rodiče 

 Šenovské, ochranu P. Marie a dar zdraví pro celou rod. 

10.30 DL  Za + Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich rodiče, 

 bratra Jana, zetě Milana a za celou * rodinu 
 

Oznamy: 
 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých  17. 11. Mezinárodní den studentstva 
 

- Sbírka na charitu minulou neděli byla 14.813,- Kč; HL 3.783,- Kč a DL 11.030,- Kč. Všem 

dárcům Bůh štědře odplať.  
 

- Dnes si celá Evropa připomene konec první světové války. Od 13:30 h. budou několik minut 

znít kostelní zvony jako připomínka konce této války a symbolické uctění památky padlých. 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. Všichni jste zvání. 
 

- Ve středu bude v 19 hodin na faře setkání ekonomické rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V pátek po mši svaté bude v Dolní Lhotě večer chval. 
 

- Příští neděli odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne 

pro všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

- Sbírku ze mší svatých příští neděli odešleme na biblický apoštolát. Další neděli je měsíční. 
 

- Ve dnech 23.-24.11. bude v Olomouci konference o evangelizaci. Podpořme ji modlitbou.  
 

- V sobotu 24.11. se vypravují chlapi na pouť na Svatý Hostýn. Vzadu na stolku jsou lístečky, 

na které můžete napsat úmysly, za které se budou chlapi po cestě modlit. Vypsané se dávají do 

připravené krabičky. Můžete jim pořádně „naložit“. 
 

- Blíží se zapisování úmyslů na mše svaté 24.11. HL a 30.11. v DL. Od ČT se zapisují jubilea. 
 

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


