
Pořad bohoslužeb od 18. 11. do 25. 11. 2018 
 

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 

Pondělí 19. listopadu 17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 20. listopadu 17.30 DL Za kněze, řeholníky a nová kněžská a řeholní povolání 

Středa 21. listopadu 

Zasvěcení Panny Marie  

v Jeruzalémě 

  

Čtvrtek 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

16.00 HL  Na poděkování za všechna dobrodiní  

 a za + P. Františka Petrů 

Pátek 23. listopadu 

Památka sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

  

Sobota 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 

Dung - Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 

17.30 HL  Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa 

 Pláškovy, Marii a Františka Šenovské, dceru Yvetu, 

 rodiče, na poděkování za dar zdraví s prosbou  

 o požehnání pro celé rodiny 

Neděle 25. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále  

9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar 

 zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci 

10.30 DL  Za + Františka Janušku (1.výročí), dvoje rodiče,  

 celou + rodinu s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 
 

Oznamy: 
 

18. 11. Den Bible 
 

- Děkuji členům ekonomické rady farnosti za účast na jednání rady. Při jednání jsme se shodli 

na tom, že někdy v únoru / březnu se dodělají lavice pro kostel Dolní Lhotě. 
 

- Dnešní sbírka je na biblický apoštolát. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Dnes odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne pro 

všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou.  
 

- Ve čtvrtek budou mít v 17 h. v DL ministranti další schůzku. 
 

- V sobotu 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 krabičky.  
 

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

- Animátoři mládeže děkanátu zvou mladé 1.12. do školy ve Štítné na akci „Kafé s“. 

Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce. 
 

- V zákristii je pro všechny, kdo dělají nějakou službu pro farnost / kostel malá pozornost v 

podobě knihy. Prosím, abyste si ji tam u pí. Šenovské / pí. Masařové vyzvedli. 
 

- Na stolku vzadu je k zakoupení malý adventní kalendářík (15,- Kč). Peníze do košíku. 
 

- V zákristii můžete začít objednávat na příští rok a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč 
 

- Na prosinec jsou ještě volné termíny na mše svaté HL6, DL3. Zájemci hlaste se v zákristii. 


