
Pořad bohoslužeb od 22. 9. do 29. 9. 2019 
 

 

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 

Pondělí 23. září 

Památka sv. Pia  
z Pietrelciny, kněze 

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

Úterý 24. září   

Středa 25. září   

Čtvrtek 26. září 16.00 HL  Za † maminku (1. výročí) 

Pátek 27. září 

Památka sv. Vincence 

de Paul, kněze 

17.30 DL  Za † Josefa Janušku (1. výročí) a za celou * a † rodinu 

Sobota 28. září 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka; hlavního 

patrona česk. národa 

8.00 DL  Za * a † farníky 

17.30 HL  Za † Miroslava Petrů (1. výročí), † rodiče Adolfínu  

 a Aloise Petrů, † příbuzné, dar zdraví a ochranu Panny 

 Marie a za * rodinu 

Neděle 29. září 

26. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje rodiče,  

 dar zdraví a ochranu pro * rodinu 

10.30 DL  Za † Miroslava Remeše (1. výročí) a ochranu pro * rodiny 

 

Oznamy: 
 

26. 9. Mezinárodní den neslyšících 
 

 

- Včera uzavřeli v HL svátost manželství Petr Marášek z Kaňovic a Marie Hurtová z Horní 

Lhoty. Vyprošujme jim hojnost milostí ke společnému životu. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím Vás a modlitbu za toto naše setkání i za 

kněze sloužící v našem děkanátu. 
 

- V pátek bude na faře v 19 h. první mládežnické spolčo po prázdninách. Prosím Vás, 
rodiče, abyste na spolčo mladé poslali. 
 

- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke 

společným modlitbám jsou zvány všechny matky.  
 

- Po mši svaté můžete v zákristii předat svůj příspěvek na dar pro svatého Otce - Korunu sv. 

Anežky České. Pamětní medaily Vám zatím nemůžu dát, protože nám je ještě neposlali. 

Otisk prstu uděláme koncem týdne. 


