Pořad bohoslužeb od 5. 9. do 12. 9. 2021
9.00 HL Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,
Neděle 5. září
za zdařilý školní rok
23. neděle v mezidobí 10.30 DL Za † Lubomíra Vaněčku, † rodinu, dar zdraví a požehnání
pro * rodinu
Pondělí 6. září
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
Úterý 7. září
Středa 8. září
Svátek Narození
Panny Marie
16.00 HL Za † Františka Šustka (1. výročí), manželku
Čtvrtek 9. září
a za celou * a † rodinu
Pátek 10. září
17.30 DL Za * a † farníky
Památka bl. Karla
Spinoly kněze a muč.
11.00 SE Za všechny občany Sehradic s prosbou o požehnání
Sobota 11. září
a ochranu od všeho zlého
17.30 HL Za * a † rodinu Šustkovu a Schovajsovu a za duše v očistci
9.00 HL Za † Anežku a Josefa Šenovské, † rodiče a sourozence
Neděle 12. září
z obou stran a požehnání pro * rodinu
24. neděle v mezidobí
10.30 DL Za † Libuši Divokovu (1. výročí)
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti

- V sobotu startuje v kostele v Horní Lhotě celoroční setkávání mladých našeho děkanátu,
které bude bývat každý měsíc v jiné farnosti. Začátek v 17.30 h. mší svatou. Viz plakátek.
- V sobotu chtějí ve Valašských Kloboukách uzavřít manželství Patrik Deml z Dolní Lhoty a
Pavlína Skřeková z Valašských Klobouk a v sobotu 25. 9. v Pozlovicích Mikuláš Turčínský
z Tábora a Karolína Váňová z Dolní Lhoty. Kdo byste věděl o překážce bránící těmto
sňatkům, oznamte to na faře.
- Po roce je možné přispět na kněžský seminář darováním trvanlivých potravin. Potraviny
můžete nosit od čtvrtka 16. do soboty 18.9. na faru. Nenoste je, prosím, dříve.
- Z pátku 17.9. na sobotu 18.9. bude v kapli v Sehradicích celonoční adorace. Začátek ve 20
h. a zakončení v 8 h. mší svatou.
- V rámci roku rodiny, od září do června, bude probíhat vždy v jedné farnosti děkanátu v
neděli setkání pro všechny, pro které je rodina důležitá a chtějí ji podporovat. Setkání se
budou lišit tématy. Můžete se těšit na krátké slovo z rodinného života, svědectví manželů,
modlitbu, hudbu i na podněty do života. V neděli 19. 9. v 16 h. se začíná ve Štítné v kostele.
Více informací na plakátu a webových stránkách Centra pro rodinu Valašské Klobouky.
- Na vývěsce je možné podívat se na výsledky voleb do pastorační rady.
- Do konání voleb se budeme podle výzvy našich biskupů po každé mši svaté modlit
desátek růžence.

