Pořad bohoslužeb od 1. 9. do 8. 9. 2019
Neděle 1. září
22. neděle v mezidobí
Pondělí 2. září

9.00 HL Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,
za zdařilý školní rok
10.30 DL Za * a † farníky
18.00 SE Za † rodinu Latinákovu a Motlovu s prosbou o dar zdraví
a ochranu pro * rodiny

Úterý 3. září
Památka sv. Řehoře
Velikého, pap. a uč. cír.
Středa 4. září
15.00 HL Pohřeb p. Antonína Boráně ze Sehradic
Čtvrtek 5. září
16.00 HL Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele
Památka sv. Matky
Hradilovy a ochranu pro * rodinu
Terezie z Kalkaty
16.00 HL Za † Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Františka
Pátek 6. září
Šenovské, dceru Yvettu, Josefa a Marii Pláškovy
1. pátek v měsíci
a dar zdraví pro * rodinu
17.30 DL Za † Václava Vaněčku, jeho rodiče, prarodiče,
duše v očistci, požehnání a ochranu pro celou * rodinu
Sobota 7. září
8.00 DL Na úmysl dárce
1. sobota v měsíci
11.00 DL Svatba - Michal Heinz a Radka Zvonková
17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9.00 HL Za † rodiče Masařovy, Žákovy a Čaplovy, ochranu
Neděle 8. září
pro celou * rodinu
23. neděle v mezidobí 10.30 DL Za † Jaroslava Kozubíka, manželku Marii, celou * rodinu
a † rodinu Petrášovu a Pavlíčkovu
Oznamy:
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti

- Ve čtvrtek 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 pátek: od 8.30 h. navštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření
a k tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke
svátosti smíření po 17 hod. Po mši svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- V pondělí 9.9. bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast.
- V sobotu 21. 9. chtějí uzavřít v kostele v HL svátost manželství Petr Marášek z Kaňovic a
Marie Hurtová z Horní Lhoty. Kdo byste věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku,
oznamte to bez odkladů na faře.
- Na stolku jsou k podepsání archy petice za záchranu domácí zdravotní péče.
- Na konci mše svaté dostanou děti požehnání do nového školního roku a prvňáčkům
požehnám aktovky.

