
Pořad bohoslužeb od 1. 12. do 8. 12. 2019 
 

 
Neděle 1. prosince 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Marii a Josefa Masařovy, rodiče z obou stran,  

 dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě 

 Miroslava a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

Pondělí 2. prosince 17.00 SE Na poděkování za životní jubileum s prosbou o dar 

zdraví a požehnání do dalších let i pro * rodiny 

Úterý 3. prosince 

 Pam. sv. Františka Xaverského  

6.30 HL 

(roráty) 

Za * a † farníky 

Středa 4. prosince 

Památka sv. Jana Damašského 

6.30 DL 

(roráty) 

Za dvoje † rodiče a jejich † sourozence 

Čtvrtek 5. prosince 

 

17.30 HL  Za děti, mládež i všechny dospělé, abychom podle  

 vzoru sv. Mikuláše dělali dobré skutky 

Pátek 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, bisk. 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL Za † Miloslava Kozubíka (30. výročí)  

a za * a † rodinu Kozubíkovu a Vojáčkovu 

17.30 DL Za † Ludmilu Katauerovu (1.výročí), manžela 

Františka, rodiče z obou stran a požehnání pro * rod. 

Sobota 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, bisk. a 

uč. církve;   1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc  

 pro celou církev 

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic 

 
Neděle 8. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,  

 duše v očistci, ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Jana a Františku Masařovy, rodiče, sourozence,  

 zetě Miroslava, duše v očistci s prosbou o dar zdraví  

 a ochranu pro celou * rodinu 
 

Oznamy:  

1. 12. Světový den boje proti AIDS 
 

- Biblický apoštolát - 3.760,- Kč; HL 1.710,- Kč; DL 2.050,- Kč. Všem dárcům Bůh odplať. 
 

- Včera byla Vigilie za počatý život. … Děkuji všem, kdo přišli.  
 

- Dnes začínáme přípravu na oslavu Ježíšova narození, advent. Roráty budou v úterý (HL) a ve 

středu (DL) v 6.30 hod. Ať si děti nosí lampičku, na začátku mše svaté půjdeme průvodem k 

oltáři. Po mši svaté bude nachystána snídaně. Vzadu je v košíku úkol na týden…..  
 

- Dnes bude v Luhačovicích v 16 h. přednáška manželů Vaňkových: Předávání víry v rodině.  
 

- Ve čtvrtek budeme mít v kostele v Horní Lhotě biskupskou návštěvu - přijde sv. Mikuláš. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. bude v HL příležitost ke svátosti smíření 

a k tiché adoraci. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost 

ke svátosti smíření po 17 h. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci.  
 

- V pátek pořádá Charita Luhačovice Adventní benefiční koncert. Podrobnosti na plakátku.  
 

- Příští  neděli budou od 12 do 13 hodin otevřené kostely - bude hodina milostí pro svět. 
 

- V zákristii si můžete objednat a předplatit farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 
 

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na ředitele/ředitelky dětského domova ve 

Staré Vsi u Přerova. Horská chata Dům sv. Josefa v Beskydech, Staré Hamry - Gruň, přijme:  

muže - Technického správce a ženu - Provozní sílu. Podrobnosti jsou na plakátku. 


