
Pořad bohoslužeb od 25.8. do 1. 9. 2019 
 

 

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 

Pondělí 26. srpna 17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 

Úterý 27. srpna 

Památka sv. Moniky 

  

Středa 28. srpna 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a uč. církve 

  

Čtvrtek 29. srpna 

Památka Umučení  

sv. Jana Křtitele 

16.00 HL  Za * a † rodinu Kolaříkovu a za duše v očistci 

Pátek 30. srpna 17.30 DL  Za † Marii a Ottu Majzlíkovy a za * a † rodinu 

Sobota 31. srpna 17.30 HL  Za dvoje † rodiče, tři † sestry, duše v očistci a ochranu 

 Panny Marie pro * rodinu 

Neděle 1. září 

22. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,  

za zdařilý školní rok 

10.30 DL Za * a † farníky 
 

Oznamy: 
 

1. 9. Světový den modliteb za stvoření 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla: 17.680,- Kč / HL 8.330,-Kč, DL 9.350,-Kč. Přijal 

jsem také několik osobních darů. Bůh Vám štědře odplať Vaše dary. 
 

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

- Ve čtvrtek 5.9. budou v Luhačovicích slavit 15 let Charity. Podrobnosti najdete na 

plakátku. Na jiném plakátku jsou podmínky k výběrovému řízení na vedoucího pracovníka 

denního stacionáře na Charitě v Luhačovicích. 
 

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

Radka Zvonková z Vysokého Pole. Ve stejný den chtějí uzavřít v kostele v Luhačovicích 

svátost manželství Emil Řemeslníček z Poteče a Markéta Váňová z Horní Lhoty. Kdo byste 

věděl o nějaké překážce bránící těmto sňatkům, 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. 
 

- Příští neděli na konci mše svaté dostanou děti požehnání do nového školního roku a 

prvňáčkům požehnám aktovky. 


