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

 

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 

Pondělí 4. října 

Památka sv. Františka  

z Assisi 

18.00 SE Za kmotřence, jejich rodiny s prosbou o dar víry, 

moudrosti  a požehnání 

Úterý 5. října 

Památka sv. Faustiny 

Kowalské, panny 

17.30 DL Za novomanžele Hečovy, ochranu a požehnání  

pro rodinu Hečovu a Váňovu 

Středa 6. října   

Čtvrtek 7. října 

Památka Panny Marie 

Růžencové 

16.00 HL Na úmysl dárce 

Pátek 8. října  17.30 DL Za † rodiče, † kamarádku, a požehnání pro celou * r. 
 

Sobota 9. října 
17.30 DL  Za * a † kněze a řeholníky a za nová kněžská  

 a řeholní povolání 

Neděle 10. října 

28. neděle v mezidobí; 

Oslava patrona kostela 

v HL sv. Dionýsia a druhů 

9.00 HL Za láskyplný a nepomíjející život Esterky Dobrotové  

a za požehnání pro celou rodinu Dobrotovu 

10.30 HL Za všechny dobrodince, farníky a poutníky 

 

- Říjen je měsíc, ve kterém se máme modlit růženec. Proto povzbuzuji všechny bez rozdílu 

ke společné modlitbě růžence, hlavně v rodinách. Dejme denně Panně Marii jeden desátek 

jako dar. 
 

- Zítra v pondělí 4.10. bude v 19 h. na faře jednání nové pastorační rady farnosti. Seznam 

členů je napsán ve Farním listě. 
 

- Podzimní úklid kostela v Horní Lhotě se bude provádět v úterý 5.10. od 9 h. Úklid 

zajišťují Sehradice. Prosíme ochotné muže i ženy o pomoc. 
 

- V sobotu 9.10. pokračuje v kostele v Brumově setkávání mladých našeho děkanátu. Každý 

měsíc v jiné farnosti. Začátek v 17 h. Viz plakátek. 
 

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

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

Prosím o neodkladné přihlášení v zákristii. 
 

- Kněžím ve Valašských Kloboukách se podařilo s kinem SVĚT ve Valašských Kloboukách 

domluvit promítání velmi úspěšného filmu FATIMA (Portugalsko, 2020). Promítat se bude 

ve středu 13. 10. v 19:30 h. a v neděli 17. 10. v 17 h. (když se naplní, tak i v 19:30 h.). 

Nabídka bude na http://www.kinovalasskeklobouky.cz/ 

 

- Ministranti byli na turnaji o pohár sv. Václava. Získali bramborovou medaili. 
 

 

http://www.kinovalasskeklobouky.cz/

