
Pořad bohoslužeb od 17. 11. do 24. 11. 2019 
 

Neděle 17. listopadu 

33. neděle v mezidobí; 

Den Bible 

9.00 HL  Na poděkování za 60 let života a za celou * a † rodinu 

10.30 DL  Za † Františka Janušku, rodiče z obou stran,  

 celou † rodinu a ochranu pro * rodinu 

Pondělí 18. listopadu 17.00 SE Za * a † farníky 

Úterý 19. listopadu   

Středa 20. listopadu   

Čtvrtek 21. listopadu 

Zasvěcení Panny Marie 

v Jeruzalémě 

16.00 HL  Za † rodiče Marii a Františka Sanytrákovy  

 a za celou * rodinu 

Pátek 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

17.30 DL Za † Antonii a Daniela Bruníkovy, Františku a Josefa 

Maňasovy, za † rodinu Žáčkovu, Maňasovu, Bruníkovu,  

za duše v očistci, za dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Sobota 23. listopadu 

Památka sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

17.30 HL  Za † Františka a Bohumilu Heinzovy  

 a za celou * a + rodinu 

Neděle 24. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále  

9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o dar 

 zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci 

10.30 DL  Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě,  

 celou † rodinu, pomoc a požehnání pro * rodinu 

 

Oznamy:  

- Pravidelná měsíční sbírka minulou neděli byla 20.498,- Kč; HL 3.118,- Kč a DL 17.380,- 

Kč. Všem dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je sbírka na charitu. 
 

- Dnes a příští neděli je možné přispět do pokladničky na stolku na biblický apoštolát. 
 

- Dnes odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne pro 

všechny. Přijedou i ministranti a holky ze scholy z Újezda a Slopného. Sportovní oblečení a 

tenisky do tělocvičny s sebou. 
 

- Ve čtvrtek budou mít v 17 h. v DL ministranti další schůzku. 
 

- V sobotu se vypravují chlapi na pouť na Svatý Hostýn. Vzadu na stolku jsou lístečky, na které 

můžete napsat úmysly, za které se budou chlapi po cestě modlit. Vypsané se dávají do krabičky. 
 

- V sobotu bude ve Slavičíně setkání schol našeho děkanátu. Začátek je v 9 hod.   
 

- Příští neděli bude mít v Luhačovicích v 15:30 h 2.benefiční koncert velká újezdská schola. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na úhradu specializovaných rehabilitačních 

pobytů a programů Dorotky Obadalové z Luhačovic, která je velmi nemocná. 
 

- Před zapisováním úmyslů je možné do ČT si zapsat jubilea. 
 

- Na stolku vzadu je k zakoupení malý adventní kalendářík (15,- Kč). Peníze dávejte do 

košíku. V zákristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. 
 

- Na prosinec jsou volné úmysly na rorátní mše svaté HL2, DL3. Zájemci hlaste se v 

zákristii. 


