
Pořad bohoslužeb od 20. 10. do 27. 10. 2019 
 

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 

Pondělí 21. října 

Památka bl. Karla 

Rakouského  

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

Úterý 22. října  

Památka sv. Jana Pavla II., 

papeže 

  

Středa 23. října 

Památka sv. Jana 

Kapistránského, kněze 

  

Čtvrtek 24. října 

Památka sv. Antonína 

Marie Klareta, biskupa 

16.00 HL Za † rodiče Annu a Františka Maňasovy, Marii a 

Stanislava Petrů, duše v očistci a ochranu pro * 

rodiny 

Pátek 25. října  17.30 DL Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, dar 

zdraví a požehnání pro * rodiny 

Sobota 26. října  17.30 HL Za † Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče, 

sourozence, duše v očistci, za dar zdraví a požehnání 

pro * rodiny 

Neděle 27. října 

30. neděle v mezidobí; 

Výročí posvěcení kostela  

v Horní Lhotě 

9.00 HL Na poděkování za 60 let společného života a za dar 

zdraví do dalších let 

10.30 HL Za všechny * i † dárce hmotných majetků  

a za všechny dobrodince 
 

Oznamy:  

- Děkuji všem, kdo se podíleli na oslavách patrona našeho kostela… sbor Diviš. 
 

- Děkuji všem, kdo jste se v pátek v 9 hodin modlili spolu s dětmi růženec a přidali jste se k 

vytvoření mostu modlitby za misie. 
 

- V Sehradicích byla celonoční adorace. Děkuji všem, kdo jste přišli… 
 

- Dnes je sbírka na misie.  Na Provodově je Dušičková pouť - 16.30 h. 
 

- Dnes odpoledne odjíždím na exercicie. Vrátím se v pátek odpoledne. Pokud byste během mé 

nepřítomnosti potřebovali službu kněze, obraťte se na P. Jana z Újezda. 
 

- V pátek vstoupíme do „dušičkových“ dnů (25.10. - 8.11.). K získání plnomocných odpustků  

je třeba: svátost smíření (možnost - pá, so, ne), svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, 

návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé. Pobožnost na hřbitově bude v neděli 3.11. v 15 h. 
 

- Příští neděli zvu v 17 h. na setkání do kostela všechny členy společenství živého růžence. 

Jsou zváni i všichni farníci. Program: sdílení, povzbuzení, úvaha o Panně Marii a společná 

modlitba. 
 

- V neděli bude Baterková pouť ke Chladné studni. Podrobnosti na plakátku. 
 

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

zákristii po mši svaté se budou dávat pamětní medaile a pořizovat otisky prstů. 


