Pořad bohoslužeb od 10. 11. do 17. 11. 2019
Neděle 10. listopadu
32. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení kostela
v Dolní Lhotě
Pondělí 11. listopadu
Památka sv. Martina
Tourského, biskupa
Úterý 12. listopadu
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
Středa 13. listopadu
Památka sv. Anežky České, p.
Čtvrtek 14. listopadu

9.00 DL Za † Jaroslava Strnada, celou + rodinu, dar zdraví
(tělesné i duchovní) a požehnání pro * rodinu
10.30 DL Za * a † farníky
17.00 SE Za † švagra, bratrance, sestřenice, za dar víry
a ochranu Panny Marie pro * rodinu
16.00 HL Za † Václava Zelenku, rodiče a za * a † rodinu

16.00 HL Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou
stran, za dar zdraví a ochranu pro rodiny dětí
Pátek 15. listopadu
17.30 DL Za † rodiče Jedlovcovy, 2 dcery, zetě Františka,
Památka sv. Alberta Velikého,
manžele Máčalíkovy , syna, duše v očistci
biskupa a učitele církve
a požehnání pro * rodinu
Sobota 16. listopadu
Oslava 30. výročí kanonizace sv. Anežky - Praha
Památka sv. Markéty Skotské
Památka sv. Gertrudy, panny
Neděle 17. listopadu
9.00 HL Na poděkování za 60 let života a za celou * a † rodinu
33. neděle v mezidobí;
10.30 DL Za † Františka Janušku, rodiče z obou stran,
Den Bible
celou † rodinu a ochranu pro * rodinu

Oznamy:
13. 11. Mezinárodní den nevidomých
17. 11. Mezinárodní den studentstva; Světový den chudých; Den Bible

- Děkuji všem za získávání odpustků pro duše v očistci. Děkuji členům pastorační rady farnosti
za účast na setkání rady a animátorům mladých za uspořádání Večera pro farnost.
- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. Příští neděli sbírka na charitu.
- Dnes mají ve Vlachovicích a Uherském Brodě ostatky sv. Vincenta z Pauly. V programu jsou
modlitby, tiché bdění u ostatků, film o sv. Vincentovi a přednášky. Podrobnosti najdete na
plakátcích.
- V úterý bude na faře po mši svaté další setkání seniorů. Všichni jste zvání.
- V pátek po mši svaté bude v Dolní Lhotě večer chval.
- Příští neděli odpoledne bude v hale u školy v Dolní Lhotě od 14 hodin sportovní odpoledne
pro všechny. Sportovní oblečení a tenisky do tělocvičny s sebou.
- V sobotu 23.11. 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
připravené krabičky. Můžete jim pořádně „naložit“.
- Blíží se zapisování úmyslů na mše svaté 22.11. v DL a 23.11. HL. Od ČT se zapisují jubilea.
- Všichni, kdo děláte ve farnosti nějakou službu, máte v zákristii malou pozornost.
- V zákristii jsou nevyzvednuté pamětní medaile a ke koupení stolní kalendáře na příští rok.

