Pořad bohoslužeb od 25. 11. do 2. 12. 2018
Neděle 25. listopadu
Slavnost
Ježíše Krista Krále
Pondělí 26. listopadu
Úterý 27. listopadu
Středa 28. listopadu
Čtvrtek 29. listopadu

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
17.00 SE Za * a + rodinu Šenovskou a Bačovu
17.30 HL Na úmysl dárce

16.00 HL Za + Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče,
sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rodinu
Pátek 30. listopadu
17.30 DL Za + rodiče Majerikovy, dceru Janu, dar zdraví
Památka sv. Ondřeje, apoš.
a požehnání pro celou * rodinu
Sobota 1. prosince
8.00 DL Na poděkování za obdržené milosti s prosbou
Památka sv. Edmunda
o požehnání pro celou rodinu
Kampiána, kněze a muč.; 17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
1. sobota v měsíci
9.00 HL Za + rodiče Nášelovy, Pláškovy, dceru Martu
Neděle 2. prosince
a všechny +, s prosbou o požehnání pro * rodinu
1. neděle adventní
10.30 DL Za ochranu a pomoc pro naše rodiny, přímluvu Panny
Marie a za naše +
Oznamy:
1. 12. Světový den boje proti AIDS

- Sbírka na biblický apoštolát ze Dne Bible - 12.028,- Kč; HL 7.005,- Kč; DL 5.023,- Kč.
Všem dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je pravidelná měsíční sbírka.
- Chlapi byli na pouti na Svatém Hostýně. Doufám, že se všichni vrátili v pořádku, a že
jejich pouť přinese bohatý užitek.
- V pátek po mši svaté se budou zapisovat úmysly na mše svaté v DL.
- Animátoři mládeže děkanátu zvou mladé v sobotu do školy ve Štítné na akci „Kafé s“.
Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce.
- V sobotu večer před 1. nedělí adventní se v Církvi na celém svět slaví Vigilie za počatý
život. Po mši svaté bude adorace, při které budeme děkovat za Ježíšovo vtělení a prosit za
ochranu lidského života.
- Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce. Prosím maminky, aby
se domluvily na chystání snídaní pro děti po rorátech (HL út, DL st vždy v 6.30 hod.).
- V pátek 7.12. pořádá Charita Luhačovice Adventní benefiční koncert. Podrobnosti jsou na
plakátku na vývěsce.
- V sobotu 8.12. jste všichni zvání od 12 do 13 hod. na Hodinu milosti, po které bude
příležitost k Adventnímu zastavení. Program je na plakátku.
- 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 - HL / pí. Masařové - DL vyzvedli.
- V zákristii si můžete objednat na příští rok a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč.

