
Pořad bohoslužeb od  12. 9. do  19. 9. 2021 
 

 

Neděle 12. září 

24. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Anežku a Josefa Šenovské, † rodiče a sourozence  

 z obou stran a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za † Libuši Divokovu (1. výročí) 

Pondělí 13. září 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, bisk. uč. cír. 

18.00 SE  Za † rodiče Majzlíkovy, bratry, † Stanislava 

 Kuželu, za duše v očistci a za * i † rodinu 

Úterý 14. září 

Svátek Povýšení sv. Kříže 

17.30 DL Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou  

o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory 

Středa 15. září 

Památka P. Marie Bolestné 

  

Čtvrtek 16. září 

Památka sv. Ludmily, muč. 

16.00 HL  Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele 

 Hradilovy a za celou * rodinu 
 

Pátek 17. září 
17.30 DL  Za † Olgu a Stanislava Hovězákovy, rodiče, duše  

 v očistci, ochranu a požehnání pro celou * rodinu 

Sobota 18. září 17.30 HL  Za † Jiřího Pláška, dar zdraví a ochranu pro celou * r. 

 

Neděle 19. září 

25. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za †  Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran  

 a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Miloslava, Jaroslava a Emila Hlavičkovy,  

 duše v očistci a ochranu pro * rodinu 

 

16. 9. Den církevních škol 
 

- V tomto týdnu začne náboženství. Ve škole v Dolní Lhotě: 1., 5. tř. v pondělí, 2., 4. tř. ve 

středu a 3. tř. ve čtvrtek; v Sehradicích: všechny třídy v úterý. 
 

- V úterý bude v DL setkání seniorů. V 17.30 h mše svatá, pak posezení v pastorační 

místnosti. Jsou zváni všichni senioři. Můžete přinést nějakou maličkost k občerstvení. 
 

- Po roce je možné přispět na kněžský seminář darováním trvanlivých potravin. Potraviny 

můžete nosit od čtvrtka 16. 9. do soboty 18.9. na faru. Nenoste je, prosím, dříve. 
 

- V pátek po mši svaté bude v Dolní Lhotě schůzka ministrantů. Prosím, aby rodiče kluky na 

schůzku poslali. 
 

- Z pátku na sobotu bude v kapli v Sehradicích celonoční adorace. Začátek ve 20 h. a 

zakončení v 8 h. mší svatou. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Od září do června, budou probíhat ve farnostech děkanátu v neděli setkání pro všechny, pro 

které je rodina důležitá a chtějí ji podporovat. Program: slovo z rodinného života, svědectví 

manželů, modlitba i 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. 
 

- V sobotu 25.9. chtějí v Pozlovicích uzavřít manželství Mikuláš Turčínský z Tábora a Karolína 

Váňová z Dolní Lhoty. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku, oznamte to na faře. 
 

- Na vývěsce je možné podívat se na výsledky voleb do pastorační rady. 
 

- Do konání parlamentních voleb se budeme podle výzvy našich biskupů po každé mši svaté 

modlit desátek růžence. 


