
Pořad bohoslužeb od 13. 10. do 20. 10. 2019 
 

Neděle 13. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv. Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za * a + farníky 

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky 

Pondělí 14. října 

 

17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní, † tetu, duše  

v očistci s prosbou o požehnání pro * rodiny 

Úterý 15. října 

Památka sv. Terezie od 

Ježíše, panny a uč. církve 

  

Středa 16. října  

Památka sv. Hedviky, řeh. 

Památka sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

  

Čtvrtek 17. října 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, bisk. a muč. 

16.00 HL Za † Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 18. října  

Svátek sv. Lukáše, evang. 

17.30 DL Za † Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy, 

jejich rodiče, duše v očistci a za * rodinu 

Sobota 19. října  

Památka sv. Pavla  

od Kříže, kněze 

17.30 HL Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru Vlastu, 

Marii Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava, dar 

víry, zdraví a ochranu pro * rodiny 

Neděle 20. října 

29. neděle v mezidobí; 

Den modliteb za misie 

9.00 HL Za † rodiče Kovářovy, dar zdraví a požehnání  

pro * rodiny 

10.30 DL Za * a † farníky 
 

Oznamy: 16. 10. Světový den výživy 
 

- Děkuji ženám a mužům ze Sehradic za úklid kostela před hodama. 
 

- V úterý bude v kněžském semináři Kněžský den. Prosím o modlitbu za toto setkání kněží i za 

všechny kněze v naší arcidiecézi. - V úterý bude na faře od 17 hodin další setkání seniorů. 
 

- V pátek se budeme s dětmi, které chodí do náboženství ve škole společně modlit růženec. 

Podpoříme celosvětovou iniciativu „Milión dětí se modlí růženec“. K naší společné modlitbě se 

můžete přidat všichni, kdo budete mít kolem 9 h. čas. 
 

- V pátek a v sobotu se přidáme k modlitbám za misie, postavíme modlitební most. V Dolní 

Lhotě po skončení mše svaté; v Sehradicích z pátku na sobotu v kapli při celonoční adoraci (od 

20 do 8 hod.); v Horní Lhotě v sobotu po skončení mše svaté. 
 

- Pro mládež: V sobotu v Brumově na orlovně bude ve 13 h. beseda s...Hostem - s. Klára Marie 

Straníková. Téma: Prostituce - Otroctví 21.století. Kdo by se neměl, jak dostat na akci 

kontaktujte Martina Šenovského nebo Janu Velískovou. 
 

- Příští neděli bude sbírka na misie, pravidelná měsíční sbírka nebude. Na Provodově bude 

Dušičková pouť - 16.30 h. 
 

- V neděli 27. 10. bude v kostele v Horní Lhotě v 17 h. setkání všech členů společenství živého 

růžence. K setkání jsou zváni i ostatní farníci. 
 

- Oznam pro všechny, kdo dali 200,- Kč a více jako příspěvek na dar pro svatého Otce: od 

čtvrtka do neděle po mši svaté se budou dávat pamětní medaile a pořizovat otisky prstů. 


