Pořad bohoslužeb od 26. 7. do 2. 8. 2020
Neděle 26. července
17. neděle v mezidobí
Pondělí 27. července
Památka sv. Gorazda
a druhů
Úterý 28. července
Středa 29. července
Památka sv. Marty
Čtvrtek 30. července
Památka sv. Petra
Chrysologa, bisk. a uč. cír.
Pátek 31. července
Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze
Sobota 1. srpna
Památka sv. Alfonsa
z Liguori, bisk. a uč. cír.;
1. sobota v měsíci
Neděle 2. srpna
18. neděle v mezidobí

9.00 HL Na úmysl dárce
10.30 DL Za Viktorii, Tomáše a Ondru, jejich sourozence,
rodiče s prosbou o pomoc, ochranu a požehnání
18.00 SE Za † rodiče Julii a Josefa Majzlíkovy, bratry
a Stanislava Kuželu

16.00 HL Za † rodiče Fiuráškovy a Polomíkovy, jejich děti
s prosbou o dar zdraví pro * rodiny
17.30 DL Za * a † farníky
9.00 DL Na úmysl dárce
11.30 HL Svatba - Josef Šenovský a Monika Pospíšilová
17.30 HL Za † Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje
rodiče, duše v očistci a celou * rodinu
9.00 HL Za † Josefa a Marii Dobešovy a duše v očistci
10.30 DL Za * a † rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,
syna Radka, bratra Františka a za duše v očistci

- Děkuji všem, kdo jste se přičinili k pěknému prožití oslavy patronky kostela v DL Panny
Marie Karmelské.
- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli při mších v DL byla 31.200,- Kč. V sobotu večer
v HL 2.796,-Kč. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary.
- V neděli 9.8. jdeme na farní pouť na Provodov. Odchod v 6.45 h. od kostela v HL. Kdo
nemůžete na pouť, máte mši svatou v sobotu večer v HL nebo v neděli večer v DL.
- Náš arcibiskup Jan zve všechny, kdo se chtějí vzdělávat ve víře a chtějí pomáhat v
pastoraci na kurz pastoračních pomocníků. Kurz bude ve Valašských Kloboukách, začne v
říjnu a skončí v dubnu. Přihlašuje se do 13. 9. Přihlášky jsou v zákristii.
- Na vývěsce je plakátek s pozváním na pouť do Říma, kterou organizuje P. Ondřej ze
Štítné.
- V zákristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na příští školní rok - pro školu v
Dolní Lhotě i v Sehradicích. Přihlašují se děti, které v září nastoupí do 1.třídy.

