Pořad bohoslužeb od 5. 12. do 12. 12. 2021
9.00 HL Za * a † včelaře ze Sehradic, DL, HL, Slopného, jejich rodiny,
na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání
10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence,
zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou rodinu
Pondělí 6. prosince 17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar víry, lásky,
pokání, obrácení, modlitby a spásy pro všechny členy našich
Památka sv. Mikuláše,
rodin, farností, měst, celého národa i světa a za obnovu církve
biskupa
Úterý 7. prosince
17.30 DL Na úmysl dárce
Památka sv. Ambrože,
biskupa a uč. církve
Středa 8. prosince
16.00 HL Za * rodinu Martincovu a dar zdraví pro děti
Slavnost P. Marie
počaté bez poskvrny
dědičného hříchu
Čtvrtek 9. prosince 16.00 HL Za † Miloslava Kozubíka, Josefa Vojáčka, za * a † rodiny
a za duše v očistci
17.30 DL Za † Marii Martincovu, † rodinu, ochranu Panny Marie
Pátek 10. prosince
a požehnání pro * rodinu
Sobota 11. prosince 17.30 HL Za † Václava Zelenku (1. výročí), † rodiče Ďurďovy
a za celou * a † rodinu Zelenkovu a Ďurďovu
9.00 HL Za † Aloise Váňu (1. výročí) a za celou * a † rodinu Váňovu
Neděle 12. prosince
a Maňasovu
3. neděle adventní
10.30 DL Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě, dar
zdraví a ochranu pro * rodinu
Neděle 5. prosince
2. neděle adventní

10. 12. Den lidských práv

- Ve středu budou od 12 do 13 hodin otevřené kostely i kaple v Sehradicích. Bude hodina
milostí pro svět.
- Na sobotu 11. 12. jsou zváni všichni mladí do sálu u kostele sv. Rodiny v Luhačovicích. V
17hodin bude přednáška a diskuze s doktorem morální teologie Janem Polákem na ožehavé
téma LGBTQ. Akce se uskuteční za platných vládních nařízení.
- Charita Luhačovice pořádá 4. neděli adventní stejně jako v předcházejících letech Bazárek
Vánočního cukroví. Od středy 15.12. do pátku 17.12. se upečené cukroví předává na
Charitu. Výtěžek bude použit na činnost Charity Luhačovice.
- V zákristii se objednává a předplácí farní zpravodaj. Cena 100,-Kč.
- Na vývěsce je rozpis zpovídání ve farnostech děkanátu.
- Na lavicích jsou modlitby za synodu. Prosím, vezměte si je domů a modlete se ji.

