
Pořad bohoslužeb od  10. 10. do  17. 10. 2021 
 

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 

Pondělí 11. října 

Památka sv. Jana XXIII., p. 

18.00 SE Za farníky 

Úterý 12. října 

Památka sv. Radima, bisk. 

  

Středa 13. října    
 

Čtvrtek 14. října 
16.00 HL Za † Aloise Majzlíka, dvoje rodiče, dar zdraví  

a požehnání pro celou * rodinu 

Pátek 15. října 

Památka sv. Terezie od 

Ježíše, panny a uč. církve 

17.30 DL Za † rodiče, bratra, celou † rodinu, duše v očistci  

s prosbou o dar víry a požehnání pro * rodinu 

Sobota 16. října 

Památka sv. Hedviky, řehol. 

Památka sv. Markéty Marie 

Alacoque, panny 

 Pouť za obnovu rodin, kněžská a řeholní povolání  

do Olomouce 

 

 

Neděle 17. října 

29. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za † Marii a Josefa Šimoníkovy, syna Josefa, Marii  

a Františka Pavelkovy, za všechny předky z obou stran  

s prosbou o požehnání a potřebné milosti pro * rodiny 

10.30 DL Za † rodiče Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče  

a sourozence, za duše v očistci a požehnání  

pro celou * rodinu 
 

16. 10. Světový den výživy 
 

- V úterý bude na faře od 17 hodin setkání seniorů. 
 

- 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 je na http://www.kinovalasskeklobouky.cz/ 

 

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

povolání. Pojedeme spolu s Vlachovicemi. Asi v 13.15 hod. v Sehradicich, pak v Dolní a 

Horní Lhotě. Pokud pojedete svým autem v 15 h. růženec; 16 h. adorace; 17 h. mše svatá. 
 

- Děkuji všem, kdo se přičinili o úklid kostela v Horní Lhotě. 

http://www.kinovalasskeklobouky.cz/

