Pořad bohoslužeb od 28. 11. do 5. 12. 2021
9.00 HL Za * a † farníky
Neděle 28. listopadu 10.30 DL Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu,
1. neděle adventní
Latinákovu, Půlovu, Bačínskou, dar víry a dary Ducha
Svatého pro * rodiny
Pondělí 29. listopadu 17.00 SE Za † Josefa Čechmánka a rodiče, za * rodiny
Čechmánkovu, Janíčkovu a Halasovu
Úterý 30. listopadu
6.30 HL Za náš národ i celý svět v této pandémii, aby zvítězila Boží
Svátek sv. Ondřeje, ap. (roráty) moc, pravda a láska
Středa 1. prosince
6.30 DL Na úmysl dárce
Čtvrtek 2. prosince
16.00 HL
Pátek 3. prosince
16.00 HL
Památka sv. Františka 17.30 DL Za * a † farníky
Xaverského, kněze;
1. pátek v měsíci
Sobota 4. prosince
8.00 DL Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc
Památka sv. Jana
pro celé lidstvo
Damašského, kněze; 17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
1. sobota v měsíci
9.00 HL Za * a † včelaře ze Sehradic, DL, HL, Slopného, jejich rodiny,
Neděle 5. prosince
na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání
2. neděle adventní
10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence,
zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou rodinu
1. 12. Světový den boje proti AIDS

- Sbírka minulou neděli byla: 11.845,- Kč; HL 4.925,- Kč; DL 6.920,- Kč.
- Dnes začínáme advent. Roráty budou: ÚT v 6.30 hod. HL; ST v 6.30 hod. DL. Ať si děti
nosí lampičku, budeme chodit průvodem k oltáři. Místo snídaně děti dostanou pitíčko a
nějaký oplatek.
- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a
k tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke
svátosti smíření po 17 h. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci.
- V sobotu 4.12. by měl být na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Den otevřených
dveří.
- V sobotu od 14 hodin bude v kostele v Luhačovicích Adventní duchovní obnova, kterou
vede P. Pavel Šupol.
- V zákristii se můžete ještě dnes zapsat do skupinek k synodální práci. Termín pro práci
skupinek byl o měsíc prodloužen, takže setkání budou v prosinci a lednu.
- V zákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2022 a objednává se farní zpravodaj (100Kč).
- Na stolku je Farní list s tématem adventu.

