Pořad bohoslužeb od 21. 10. do 28. 10. 2018
Neděle 21. října
29. neděle v mezidobí;
Den modliteb za misie

9.00 HL Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich + dcery Věru
Mlýnkovu a Marii Semelovu, s prosbou o požehnání
pro * rodinu
10.30 DL Na úmysl dárce

Pondělí 22. října
Památka sv. Jana Pavla
II., papeže
Úterý 23. října
Památka sv. Jana
Kapistránského, kněze
Středa 24. října
Památka sv. Antonína
Marie Klareta, biskupa
Čtvrtek 25. října
Pátek 26. října

17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

17.30 DL Za + Josefa Masaře, jeho rodiče, + rodinu Mikulkovu,
* a + rodinu Masařovu a Bláhovu, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
Sobota 27. října
8.00 SE Na poděkování za všechny milosti a dobrodiní
17.30 HL Za + Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy,
dceru Miladu a syna Josefa, dar zdraví pro * rodinu
Neděle 28. října
9.00 HL Za * a + farníky
30. neděle v mezidobí;
10.30 HL Za + manžele Františka a Bohumilu Heinzovy
Výročí posvěcení kostela
a za celou * a + rodinu
v Horní Lhotě

Oznamy:
- Děkuji všem, kdo se podíleli na oslavách patrona našeho farního kostela… sbor Diviš. Sbírka
byla: 23.523,- Kč. Dnes je sbírka na misie.
- Děkuji všem, kdo jste se ve čtvrtek modlili spolu s dětmi, růženec a včera jste se ve 21 h.
přidali k modlitbě růžence za misie.
- Dnes bude v Sehradicích ve 14.30 h. žehnání Boží muky... Na Provodově je Dušičková pouť.
- Dnes odpoledne odjíždím na exercicie. Vrátím se v pátek odpoledne. Pokud byste během mé
nepřítomnosti potřebovali službu kněze, obraťte se na P. Jana z Újezda.
- Ve čtvrtek vstoupíme do „dušičkových“ dnů (25.10. - 8.11.). K získání plnomocných odpustků
je třeba: svátost smíření (pá, so, ne), svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, návštěva
hřbitova a modlitba za zemřelé. Pobožnost na hřbitově bude v neděli 4.11. v 15 h.
- Z pátku na sobotu bude v kapli v Sehradicích celonoční adorace - od 20 do 8 h.
- Příští neděli zvu na faru na 17 h. všechny členy společenství živého růžence. K setkání jsou
zváni všichni farníci. Program: sdílení, povzbuzení, úvaha o Panně Marii a společná modlitba.
- V pondělí 29.10. bude setkání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.
- Končí měsíc říjen, ve kterém se modlíme růženec. Povzbuzuji všechny vytrvejte ve společné
modlitbě. Dejme každý den Panně Marii alespoň jeden desátek jako dar.
- V zákristii je možné zakoupit si stolní kalendář na rok 2019 - za 50,- Kč nebo 55,- Kč.

