
Pořad bohoslužeb od  26. 9. do  3. 10. 2021 
 

 

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 

Pondělí 27. září 

Památka sv. Vincence  

z Paula, kněze 

18.00 SE  Za † rodiče Šenovské a Latinákovy, jejich rodiče,  

 za duše v očistci  s prosbou o ochranu pro celou * rodinu 

Úterý 28. září 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka; hlavního 

patrona česk. národa 

16.00 HL  Za † rodiče Zelenkovy, dědečky, za duše v očistci 

 a * rodiny Zelenkovy a Lichevníkovy 

17.30 DL Za † Marii a Otu Majzlíkovy a za * rodinu 

Středa 29. září 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela, Rafaela, arch. 

  

Čtvrtek 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

16.00 HL  Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich sourozence  

 a rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání  

 pro celou * rodinu 
 

Pátek 1. října 

Památka sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny 

1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu Krejčířovu  

 dceru Marii, manžela a syna Jaroslava, celou † rodinu  

 a * příbuzné 

17.30 DL  Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, manželku  

 a za celou * rodinu 

Sobota 2. října 

Památka svatých  

andělů strážných; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL   Za † osobu, duše v očistci a ochranu pro * rodinu 

17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

 

Neděle 3. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za sourozence, dvoje rodiče, duše v očistci  

 a za celou * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 
 

1. 10. Mezinárodní den hudby a Mezinárodní den seniorů 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla: 18.314,- Kč / HL 9.079,-Kč, DL 9.235,-Kč. Bůh Vám 

štědře odplať Vaše dary. Děkuji za dary pro arcibiskupský kněžský seminář, za modlitby za 

kněze i za společnou modlitbu s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- Včera uzavřeli v Pozlovicích svátost manželství Mikuláš Turčínský z Tábora a Karolína 

Váňová z Dolní Lhoty. Vyprošujme jim hojnost potřebných milostí do společného života. 
 

- Pátek: od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL svátost smíření a tichá adorace. Po 

mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke svátosti smíření po 17 h. 

Po mši svaté adorace a pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- Nové spolčo pro mladé nad 19 let z farnosti Luhačovice, Pozlovice a Horní Lhota, začíná 8. 

října v 19 h. v Luhačovicích v sále u kostela. Více informací u Vojty Chupíka z Dolní Lhoty. 
 

- V sobotu 16. 10. máme v Olomouci Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní 

povolání: v 15 hod. růženec; 16 h. adorace; 17 h. mše svatá. Bude to i naše farní pouť.  V 

zákristiích kostelů je možné se přihlásit. 


