
Pořad bohoslužeb od 20. 9. do 27. 9. 2020 
 

 

Neděle 20. září 

25. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † rodinu Kovářovu a Matulíkovu, dar zdraví, 

 požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého  

 pro * rodiny 

10.30 DL  Za † Olgu Hovězákovu (10. výročí), † manžela  

 a za * a † rodinu a duše v očistci 

Pondělí 21. září 

Svátek sv. Matouše,  

apoštola a evangelisty 

   

Úterý 22. září    

Středa 23. září 

Památka sv. Pia  

z Pietrelciny, kněze 

  

Čtvrtek 24. září 16.00 HL  Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa  

 Vaněčku, požehnání a dar zdraví pro děti s rodinami 

Pátek 25. září 17.30 DL  Za dvoje † rodiče, jejich † děti, duše v očistci, dar zdraví  

 a požehnání pro * rodinu 

Sobota 26. září 17.30 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran  

 a požehnání pro celou * rodinu 

 

Neděle 27. září 

26. neděle v mezidobí 

8.00 DL  Na poděkování za dožití kulatého životného jubilea,  

 za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran, za dar zdraví, 

 ochranu a pomoc pro * rodiny 

10.00 HL  Za všechny občany Horní Lhoty - ochranu a požehnání 

 
21. 9. Mezinárodní den míru  26. 9. Mezinárodní den neslyšících 
 

- Ve středu se dělal velký úklid kostela v Dolní Lhotě. Děkuji všem, kdo přišli. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke společným 

modlitbám jsou zvány všechny matky.  
 

- V sobotu by se mělo konat od 9 h. na plovárně v Luhačovicích plavání pro tříkrálové 

koledníky. Kdo tam chcete jít, zjistěte si sami zda se to koná. 
 

- Koncem září měla začít příprava k biřmování. Vzhledem k nastalé situaci začne později - 

snad v polovině října. Přihlášky jsou v zákristii. 
 

- Avizované zapisování na farní pouť se odkládá až na neděli 4.10. 
 

- V sobotu 10. 10. chtějí uzavřít v kostele v DL svátost manželství Tomáš Martinec z 

Řetechova a Eva Tichá z Dolní Lhoty. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto 

sňatku, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- Pro všechny, kdo nějakou službou ve farnosti pomáháte je v zákristii malá pozornost. Tak si ji 

tam vyzvedněte. 
 

- Na stolku vzadu jsou lístečky, na které se píší kandidáti do nové pastorační rady farnosti. 

Napsané se dávají do krabičky vedle. Každý farník má navrhnout 3 kandidáty. Mám zatím 

návrhy od 40 farníků. 

 



- Prosba o proviant do arcibiskupského kněžského semináře 

Milí farníci, obracíme se na vás s prosbou o podporu našeho kněžského semináře formou 

materiální sbírky. Představení semináře prosí o ovoce, zeleninu, zavařeniny a trvanlivé 

potraviny (brambor již mají dostatek). Můžete je nosit tento týden na svou faru nebo v pátek 

25. 9. od 9 h. do 17 h. na Pastorační dům ve Valašských Kloboukách. Kdo by chtěl přispět 

finančně, může dát dar v obálce svému duchovnímu správci. 

Každé pondělí je v kapli semináře sloužena mše svatá za všechny dobrodince.  

Jménem představených semináře za vaše případné dary děkujeme.  

      Kněží valašskoklobouckého děkanátu 


