
Pořad bohoslužeb od  3. 7.  do 10. 7. 2022 
 

 

Neděle 3. července 

14. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Na poděkování za životní jubileum s prosbou o dar zdraví, 

 lásku a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 

Pondělí 4. července 

Památka sv. Prokopa, 

opata 

18.00 SE  Za účastníky májových pobožností, pomoc a ochranu  

 pro jejich rodiny 

Úterý 5. července 

Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha a Metoděje, 

biskupa, patr. Evropy 

16.00 HL   Za † rodiče Žáčkovy, Kovářovy, Hubáčkovy, ochranu 

  Panny Marie a dary Ducha Svatého pro * rodinu 

17.30 DL Za † Marii Hankeovu, manžela, rodiče, 5 sourozenců,  

dar zdraví, požehnání a ochranu pro * rodinu 

Středa 6. července 

Památka sv. Marie 

Goretti, panny a muč. 

  

Čtvrtek 7. července   

Pátek 8. července   
 

Sobota 9. července 
17.30 HL Za † rodiče Annu a Františka Maňasovy, duše v očistci  

a ochranu pro * rodiny 
 

Neděle 10. července 

15. neděle v mezidobí  

9.00 HL  Za † rodiče Petrů, syna Miroslava a za celou † rodinu,  

 dar zdraví, ochranu a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL    

 

- Děkuji všem, kdo jste se modlili minulý Pá-Ne s maminkami z hnutí Modlitby matek. 
 

- Pozvání na Velehrad: Organizátoři zvou všechny, kteří touží po míru a pokoji i všechny, 

kdo usilujete o zachováváni naších národních tradic a jste ochotni přijít na letošní Národní 

pouť v tradičním kroji. Snahou je prohloubit tradici našich předků, kteří v minulosti 

putovali na poutě v kroji. Pro vás, kdo se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji, bude 

připraveno u kaple Cyrilka zázemí s možností převlečení do krojů a přední místa před 

tribunou. 
 

- Od středy do neděle bude v Brně Katolická charismatická konference. Podrobnosti - plakát 

Chci tam ve čtvrtek a v pátek také jet. Pokud byste v tyto dny potřebovali službu kněze, 

obraťte se na P. Jana z Újezda. 
 

- V neděli 10.7. budou v Luhačovicích slavit 25. výročí posvěcení kostela. Slavnostní mše 

svatá bude v 10.15 hodin. 
 

- Od 11. do 22.7. a se připravují na faře 2 prázdninové týdny pro děti naší farnosti. 

Prosím ochotné maminky (babičky) o pomoc při vydávání oběda. Budou potřeba 3-4 na 

jeden den. Prosím také o nějaký koláč ke svačince. 
 

- Společenství ProjektON z Valašských Klobouk srdečně zve mladé 15-23 let od 18.-23.7. 

na faru do Dubu nad Moravou na letní camp. Bude to týden zážitků, nová přátelství, 

adrenalin s bohatým duchovním programem. Přihlášky a informace najdete na plakátcích 

nebo na facebookových stránkách ProjektuON. 


