
Pořad bohoslužeb od 30. 9. do 7. 10. 2018 
 

 

Neděle 30. září 

26. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za + Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje rodiče,  

 za duše v očistci a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL  Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku,  

 dceru Ludmilu, manžela, syna Milana a ochranu a pomoc  

 pro * rodinu 

Pondělí 1. října 

Památka sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny 

18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 2. října 

Pam. andělů strážných 

15.30 DL Pohřeb p. Josefa Janušku 

Středa 3. října   

Čtvrtek 4. října 

Památka sv. Františka  

z Assisi 

14.30 DL Pohřeb p. Miroslava Remeše 

16.00 HL Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína  

a Františku Máčalovy, duše v očistci, pomoc a ochranu  

pro celou * rodinu 

 

Pátek 5. října 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za * a + rodinu 

17.30 DL Za + Antonii Bruníkovu, Františku a Josefa Maňasovy,  

+ rodinu Žáčkovu, Maňasovu a Bruníkovu, duše v očistci a 

za dar zdraví a požehnání pro * rodinu  

Sobota 6. října  

Památka sv. Bruna, k; 1. 

sobota v měsíci 

8.00 DL Na úmysl dárce 

11.00 HL Pohřeb p. Miroslava Petrů 

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

Neděle 7. října 

27. neděle v mezidobí  

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

a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za * a + farníky 
 

Oznamy: 
 

1. 10. Mezinárodní den hudby a Mezinárodní den seniorů 
 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- V úterý budeme mít v kněžském semináři v Olomouci Kněžský den. Chci Vás poprosit o 

modlitbu za toto naše setkání i za všechny kněze v naší arcidiecézi. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá 

adorace. Po mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V DL bude příležitost ke 

svátosti smíření od 17 hod. Po mši svaté adorace a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu. 
 

- V sobotu chtějí uzavřít v Buchlovicích svátost manželství Jiří Šmotek ze Sehradic a Michaela 

Remešová z Jankovic a v Újezdě Alois Hofschneider z DL a Veronika Maňasová z Újezda…. 
 

- V sobotu bude ve Valašských Kloboukách Konference o modlitbě chval a službě. 

Plakátek. 
 

- V sobotu Vás zvu po skončení mše svaté do HL na adoraci před hodama. Přijďte prosit. 
 

- Příští neděli bude v Uherském Brodě Růžencová pouť. 
 



- Říjen je měsíc, ve kterém se máme modlit růženec. Proto povzbuzuji všechny bez rozdílu 

ke společné modlitbě růžence, hlavně v rodinách. Dejme denně Panně Marii jeden desátek 

jako dar. 
 


