
Pořad bohoslužeb od  19. 9. do  26. 9. 2021 
 

 

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 

Pondělí 20. září 

Památka sv. Ondřeje Kim Tegona, 

Pavla Chong Hasanga a druhů 

8.00 SE  Za * a † farníky 

Úterý 21. září 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

   

Středa 22. září   

Čtvrtek 23. září 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

16.00 HL  Za † Anastázii a Karla Kozlovy, Josefa  

 Zámečníka, sestry, bratra a jejich rodiče s prosbou  

 o dar zdraví a požehnání pro * rodinu 
 

 

Pátek 24. září 

15.00 DL  Pohřeb Jaroslava Heinze  

17.30 DL  Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy a Demlovy  

 a ochranu pro celou rodinu 
 

Sobota 25. září 
17.30 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran, 

 pomoc a ochranu pro celou * rodinu 
 

Neděle 26. září 

26. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran,  

 duše v očistci a požehnání pro * rodiny 

 
21. 9. Mezinárodní den míru  26. 9. Mezinárodní den neslyšících 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Děkuji všem, kdo přispěli na kněžský seminář darováním potravin i finančně. 
 

- Děkuji všem, kdo byli z pátku na sobotu v Sehradicích na celonoční adorace. 
 

- Dnes v 16 h. se začíná ve Štítné v kostele setkání pro všechny, pro které je rodina důležitá a 

chtějí ji podporovat. Informací na plakátu a webových stránkách Centra pro rodinu Valašské 

Klobouky. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím Vás a modlitbu za toto naše setkání i za 

kněze sloužící v našem děkanátu. 
 

- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke společným 

modlitbám jsou zvány všechny matky.  
 

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

modlit desátek růžence. 
 

- Od října začíná nové spolčo pro mladé nad 19 let z farnosti Luhačovice, Pozlovice a Horní 

Lhota. Setkání budou 2x za měsíc. Začíná se 8. října v 19 h. v Luhačovicích v sále u kostela. 

Více informací u Vojty Chupíka z Dolní Lhoty. 


