
Pořad bohoslužeb od 15. 9. do 22. 9. 2019 
 

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 

Pondělí 16. září 

Památka sv. Ludmily, 

mučednice 

18.00 SE  Za † Jaroslava Kutáčka, maminku, sestru, švagra,  

 duše v očistci a za celou * rodinu 

Úterý 17. září   

Středa 18. září 15.30 DL Pohřeb p. Ladislava Kuželu z Dolní Lhoty 

Čtvrtek 19. září 

Památka sv. Januária, 

biskupa a mučedníka 

16.00 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran  

 a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 20. září 

Památka sv. Ondřeje, 

Pavla a druhů, mučed. 

17.30 DL  Za † Olgu a Stanislava Hovězákovy, jejich rodiče,  

 duše v očistci a požehnání pro * rodiny 

Sobota 21. září 

Svátek sv. Matouše,  

apoštola a evangelisty 

11.00 HL  Svatba - Petr Marášek a Marie Hurtová 

17.30 HL  Za † Bohumila Juračku, Miloslavu Michalčíkovu, 

 kamarádku a ochranu pro * rodinu 

 

Neděle 22. září 

25. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran  

 a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a † rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,  

 syna Radka, bratra Františka a duše v očistci 

 

Oznamy: 
 

16. 9. Den církevních škol   21. 9. Mezinárodní den míru 
 

- V pondělí bylo na faře setkání pastorační rady farnosti. Děkuji členům za účast. 
 

- Dnes není žádná sbírka. Můžete předat dobrovolný finanční příspěvek na dar pro papeže, 

kterým bude „Koruna sv. Anežky“. Doporučená částka je 200,- Kč. Ti, kdo tuto částku dají, 

může to být i více, dostanou malou pozornost - pamětní medaily. 
 

- V pátek po mši svaté v DL bude Večer chval. 
 

- V týdnu začne náboženství ve škole v Sehradicích (všechny třídy v úterý) a Luhačovicích. 

Rozvrh vyučování je na farních stránkách – http://www.luhacovicefarnost. V Dolní Lhotě 

jsme už začali - 1., 4., 5. tř. v pondělí, 2. 4., 5. tř. ve středu a 3. tř. ve čtvrtek.  
 

- Prosba: Kdo máte mši svatou v neděli 20.10. v DL, zastavte se za mnou - do pátku. 

http://www.luhacovicefarnost/

