
Pořad bohoslužeb od  23. 1.  do 30. 1. 2022 
 

Neděle 23. ledna 

3. neděle v mezidobí; 

Neděle Božího slova 

9.00 HL  Za † Františka a Marii Poláchovy, syna Františka a zetě 

10.30 DL  Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku,  

 za † rodinu a požehnání pro * rodiny 

Pondělí 24. ledna 

  Památka sv. Františka    

  Saleského, biskupa 

17.00 SE  Za * a † farníky 

Úterý 25. ledna 

Svátek Obrácení  

  sv. Pavla, apoštola 

16.00 HL Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

a požehnání 

Středa 26. ledna 

Památka sv. Timoteje  

a Tita, biskupů 

  

Čtvrtek 27. ledna 

Památka sv. Anděly  

 Mericiové, panny 

16.00 HL Na úmysly všech maminek z Hnutí modlitby matek 

Pátek 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

17.30 DL Za † Ludmilu a Josefa Hubáčkovy, jeho bratra 

Bohumila, rodiče z obou stran a za * a † rodinu 

 

Sobota 29. ledna 
17.30 HL  Za † Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, dar zdraví a ochranu  

 pro celou * rodinu 

 

Neděle 30. ledna  

4. neděle v mezidobí 

9.00 HL Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče, sourozence  

 a duše v očistci, za dary Ducha Svatého, dar víry, zdraví  

 a požehnání pro celou * rodinu 
 

- Měsíční sbírka minulou neděli byla 13.117,- Kč; HL 7.327,- Kč a DL 5.790,- Kč. Všem 

dárcům Bůh štědře odplať. Dnes je sbírka na Biblický apoštolát. 
 

- Poděkování všem, kdo jste se každý den modlili za jednotu křesťanů. 
 

- Dnes od 16 hodin bude v kostele v Dolní Lhotě další setkání pro rodiny v rámci měsíčních 

setkávání nad tématy Amoris leatitia, která se konají pokaždé v jiné farnosti našeho děkanátu. 
 

- Od pátku do neděle mají maminky z Hnutí modlitby matek triduum. Modlení je vždy 

přede mší svatou jak v HL tak i v DL. Přijměte pozvání i na Hromniční pouť do Šternberka, 

která nebude tradičně v sobotu, ale kvůli přímému přenosu na Tv Noe v neděli 6.2. v 10 h. 
 

- V sále kostela Svaté rodiny v Luhačovicích bude od 4.2. vždy v PÁ od 19 h. probíhat kurz 

Manželské večery. U stolku pro dva s dobrou večeří, kávou a dezertem, může každý pár 

prožít krásný večer jako na rande. Podrobnosti a kontakt k přihlášení jsou na plakátku. 
 

- V únoru jsou volné termíny na mši svatou - HL 5, DL 1. Zájemci hlaste se u P. Jiřího. 
 

- K Tříkrálové sbírce: Byla rekordní, koledníci vykoledovali neuvěřitelných 501.657,- Kč. 

Do koledování se zapojilo celkem 52 skupin koledníků, někde i s více než třemi králi. 

Nejmladší kolednici Terezce byli 4 roky. V Domově pro seniory, kde si letos koledovali 

sami, byl nejstarším králem 85 letý pan Oldřich. Velké poděkování zasíláme třem králům, 

malým i velkým, a vedoucím skupinek. Za Charitu Luhačovice Anna Martincová. 


