
Pořad bohoslužeb od 8. 9. do 15. 9. 2019 
 

 

Neděle 8. září 

23. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † rodiče Masařovy, Žákovy a Čaplovy, ochranu  

 pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Jaroslava Kozubíka, manželku Marii, celou * rodinu  

 a † rodinu Petrášovu a Pavlíčkovu 

Pondělí 9. září 18.00 SE  Za * a † farníky 

Úterý 10. září 

Památka bl. Karla 

Spinoly kněze a mučed. 

17.30 DL Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou  

o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory 

Středa 11. září   

Čtvrtek 12. září 

Jména Panny Marie 

16.00 HL  Za † Antonína Boráně, jeho otce a za rodiče Žáčkovy,  

 Kolaříkovy a Čechmánkovy 

Pátek 13. září 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, bis.a uč.c. 

17.30 DL  Na poděkování za 40 let života s prosbou o požehnání  

 pro celou * rodinu 

Sobota 14. září 

Svátek Povýšení  

svatého Kříže 

17.30 HL  Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa 

 Vaněčku a požehnání pro děti s rodinami 

Neděle 15. září 

24. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče a sourozence,  

 dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy: 
 

- Včera uzavřeli v DL svátost manželství Michal Heinz ze Sehradic a a Radka Zvonková z 

Vysokého Pole a v Luhačovicích Emil Řemeslníček z Poteče a Markéta Váňová z Horní 

Lhoty. Vyprošujme novomanželům hojnost potřebných milostí ke společnému životu. 
 

- V pondělí bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- V úterý bude v DL setkání seniorů. V 17.30 h mše svatá, pak posezení v pastorační 

místnosti. Jsou zváni všichni senioři. Můžete přinést nějakou maličkost k občerstvení. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- 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. 
 

- CK Aleš Kučera Zlín pořádá ve dnech 20. - 27. 9. Vlakovou pouť do Lurd. Cena 19.490,- 

Kč. Doprovází pomocný biskup Mons. Antonín Basler a další duchovní. Ještě jsou volná 

místa, je možné se přihlásit. Podrobnosti na plakátu a letáčcích. 
 

- V tomto týdnu začne ve škole v Dolní Lhotě náboženství - 1., 4., 5. tř. v pondělí, 2., 4., 5. 

tř. ve středu a 3. tř. ve čtvrtek. V Sehradicích (všechny třídy v úterý) a Luhačovicích až další 

týden. Rozvrh vyučování je na farních stránkách - http://www.luhacovicefarnost 

 

- Děkuji všem, kdo jste podpořili podpisem petici za záchranu domácí zdravotní péče. 

Odeslali jsme 281 podpisů. 

http://www.luhacovicefarnost.cz/ohlaskyFarnosti

