
Pořad bohoslužeb od  10. 7.  do 17. 7. 2022 
 

 

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  Za † Reného - odpuštění hříchů, vin i trestů a dar věcné  

 spásy; za dar víry, ochranu a vedení pro celou * rodinu 

Pondělí 11. července 

Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona Evropy 

18.00 SE Za * a † farníky 

 

Úterý 12. července 
17.30 HL Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu, Jarmilu Dleskovu, 

duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Středa 13. července 

Památka sv. Jindřicha 

  

Čtvrtek 14. července 

Památka bl. Hroznaty, m. 

16.00 HL Za † rodinu Pastyříkovu, Černochovu, Justovu, duše  

v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu 

Pátek 15. července 

Památka sv. Bonaventury, 

biskupa a uč. církve 

17.30 DL Za † rodiče Jedlovcovy, 3 dcery, zetě Františka a Jana, 

manžele Máčalíkovy a syna, duše v očistci a ochranu 

pro * rodinu 

Sobota 16. července 

Památka Panny  

Marie Karmelské 

17.30 HL Za † Zdeňku Kolaříkovu, Václava Kolaříka, Josefa 

Vaněčku a děti s rodinami 

Neděle 17. července 

16. neděle v mezidobí; 

Oslava patronky kostela 

Panny Marie Karmelské 

9.00 DL   Na poděkování za všechny dary a milosti s prosbou  

  o živou víru pro celou rodinu 

10.30 DL   Za všechny dobrodince, farníky a poutníky 

 

- Od zítřka začíná „Týden na faře“ pro mladší děti. Prosím ochotné maminky (babičky) o 

pomoc při vydávání oběda. Budou potřeba 3-4 na jeden den. Hlaste se v zákristii. Prosím 

také o nějaké buchty a koláče ke svačince. 
 

- Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka. 
 

- 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. 


