Pořad bohoslužeb od 24. 2. do 3. 3. 2019
9.00 HL Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, dar zdraví
Neděle 24. února
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
7. neděle v mezidobí 10.30 DL Za + Františka Maňase, rodiče, sourozence a požehnání pro
* rodiny
Pondělí 25. února
17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
Úterý 26. února
Středa 27. února
Čtvrtek 28. února
16.00 HL Na poděkování za 65 let života s prosbou o požehnání pro
rodiny
Pátek 1. března
17.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry,
1. pátek v měsíci
lásky, moudrosti a požehnání pro děti a jejich rodiny
Sobota 2. března
17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
1. sobota v měsíci
9.00 HL Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka, Františka
Neděle 3. března
Váňu, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu pro celou * rod.
8. neděle v mezidobí 10.30 DL Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání,
milosti a dar zdraví pro celou * rodinu
Oznamy:
- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 19.926,-Kč; HL 8.786,- Kč; DL 11.140,Kč. Bůh Vám odplať Vaše dary. Dnes je sbírka Haléř sv. Petra,
- Včera odjel P. Jiří na pouť do Svaté země. Zastupuje ho P. Jan z Újezda.
- V pátek bude od 17 hod. v DL příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude
prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci.
- V pondělí 4.3. bude v 19 h. na faře setkání pastorační rady farnosti. P. Jiří prosí členy o
účast.
- Návštěvy nemocných v březnu budou až v pátek 8.3. od 8.30 h.
- Charita Luhačovice zajistila na sobotu 9.3. pro tříkrálové koledníky volný vstup na
plovárnu v Luhačovicích. Podrobnosti na plakátku.
- Blíží se postní doba. Dnes je možné zakoupit si průvodce na postní dobu.
V zákristii je rozpis na pobožnosti křížové cesty. Zapisují se tam skupiny, které pobožnost
vedou.
- V pátek a v sobotu před 1. nedělí postní budou na faře mladí ze scholy Goldbend. V
sobotu po mši svaté bude adorace, kterou budou doprovázet zpěvem. Bude to jistě vhodný
vstup do doby postní.

