
Pořad bohoslužeb od 18.8. do 25. 8. 2019 
 

 

Neděle 18. srpna 

20. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dar zdraví  

a požehnání pro * rodiny 

10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise  

a Annu Petrů, duše v očistci, dar zdraví a požehnání 

pro rodinu Barcuchovu 

Pondělí 19. srpna 

Památka sv. Jana Eudese, k 

18.00 SE Za * a + farníky 

Úterý 20. srpna 

Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

17.30 DL Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu, 

požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu 

Středa 21. srpna 

Památka sv. Pia X., papeže 

  

Čtvrtek 22. srpna 

Památka Panny Marie 

Královny 

16.00 HL Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu 

Krejčířovu, dceru Marii, manžela a syna a za * a † r. 

17.30 DL Za lékaře a politiky, aby prosazovali ochranu života 

od početí až do přirozené smrti 

Pátek 23. srpna 

 Památka sv. Růženy z Limy 

   

Sobota 24. srpna 

Svátek sv. Bartoloměje, ap. 

17.30 HL   Za Jaroslava Majeríka, sourozence, rodiče z obou 

  stran, za dar zdraví a požehnání pro * rodiny 

 

Neděle 25. srpna 

21. neděle v mezidobí 

 

9.00 HL 

 

Na poděkování za 70 let života s prosbou  

o požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran a požehnání 

pro celou * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- V neděli jste mnozí byli na pouti na Provodově. Děkuji za přinesené oběti a za modlitby. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Do příští neděle, prosím rodiče, aby odevzdali přihlášky do náboženství na příští šk. rok. 
 

- V sobotu 31.8. je na Svatém Hostýně Pouť rodin na zakončení prázdnin. 
 

- V sobotu 7. 9. chtějí uzavřít v kostele v DL svátost manželství Michal Heinz ze Sehradic a 

Radka Zvonková z Vysokého Pole. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto 

sňatku, oznamte to bez odkladů na faře. 
 

- V zákristii je možné zakoupit si stolní kalendář na rok 2020 - za 50,- Kč. 
 

- Na stolku jsou k podepsání archy petice za záchranu domácí zdravotní péče, kterou 

organizuje Charita ČR. Svým podpisem se připojíte ke všem, kdo se obracejí na politiky, 

aby se zasadili o záchranu domácí péče zajištěním dostatečného a udržitelného financování 

a zabránili kolapsu, který domácí péči z důvodu nedostatečného financování hrozí. 
 

- V zákristii mohou děti dostat chybějící dílečky na dolepení obrázku, co skládali přes rok. 


