Pořad bohoslužeb od 18. 6. do 25. 6. 2017
Neděle 18. června
Den otců
Slavnost Těla a Krve Páně
Průvod vesnicí
Pondělí 19. června
Památka sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa
Úterý 20. června
Středa 21. června
Památka sv. Aloise, řehol.
Čtvrtek 22. června

9.00 HL Za děti, které byly u 1.svatého přijímání, za jejich
rodiče a za všechny muže naší farnosti

18.00 SE Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna
Karla, dvě manželky, dceru a za duše v očistci
17.30 DL Na poděkování za 10 let kněžského života P. Romana

17.30 HL Za + Emílii Žáčkovu, dva manžely, jejich rodiče
a sourozence, dceru Helenu, syna Václava a jeho manž.
Pátek 23. června
17.30 DL Na poděkování za dar života a všechny obdržené
milosti
Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Sobota 24. června
8.00 DL Za * a + farníky
Slavnost Narození
17.30 HL Za Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy,
sv. Jana Křtitele
dceru Miladu, syna Josefa, dar zdraví a ochranu
pro * rodinu
9.00 HL Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy a za celou
Neděle 25. června
* a + rodinu
12. neděle v mezidobí
10.30 DL Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
sourozence a za ochranu pro * rodinu

Oznamy:
Pobožnosti k Ježíšovu Srdci:
Horní Lhota - ČT, SO po mši svaté; ÚT v 17 hodin
Dolní Lhota - ÚT, PÁ po mši svaté
Sehradice - podle domluvy
- V úterý bude od 17 hodin na faře další setkání seniorů.
- Od pátku do neděle mají své třídenní maminky z hnutí modlitby matek. Modlit se budou vždy
přede mší svatou. Program je na plakátku na vývěsce.
- V pátek a v sobotu večer budou v Brumově chválové koncerty – Espé a Tretí deň.
- V sobotu bude v Újezdě Farní den, který začíná mší svatou v 15 hodin. Po mši svaté program
pro děti i dospělé. V 18 hodin táborák. Podrobnosti nejdete ve farním měsíčníku.
- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
- Volné úmysly v červenci v DL: C+M (10.30 h.); neděle 23.7. (10.30 h.)
- Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Je to mimořádná
příležitost, prožít společenství církve - vrstevníků. Vyzývám zvláště vás mladé, abyste této
možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

