
Pořad bohoslužeb od  18. 9.  do 25. 9. 2022 
 

 

Neděle 18. září 

25. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Marii a Františka Juránkovy, † příbuzné,   

 duše v očistci a požehnání pro * rodinu 

10.30 DL  Za * a † farníky 

Pondělí 19. září 17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P.Jaroslav Stříž) 

Úterý 20. září 

Památka sv. Ondřeje Kim Tegona 

Pavla Chong Hasanga a druhů 

   

Středa 21. září 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

  

 

Čtvrtek 22. září 
16.00 HL  Za † Boženu Váňovu, její rodiče, sourozence, 

 manžele Hradilovy a za celou * rodinu 

Pátek 23. září 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, 

kněze 

17.30 DL  Na poděkování za Modlitby matek, požehnání, 

ochranu P. Marie s prosbou o živou víru pro rodiny   

 a potřebné dary Ducha Svatého při výchově dětí 
 

Sobota 24. září 
17.30 HL  Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran  

 a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu 

 

Neděle 25. září 

26. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za * a † farníky 

10.30 DL  Za † Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, 

 zetě Miroslava, duše v očistci s prosbou o dar 

 zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodiny 

 

21. 9. Mezinárodní den míru 
 

- Děkuji všem, kdo vzali výzvu ke středeční adoraci za mír na Ukrajině a celém světě vážně 

a přišli. Děkuji také všem, kdo byli v sobotu na Velehradě na Děkanátní pouť za obnovu 

rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Děkuji i těm, kdo nemohli a pomodlili se doma. 
 

- V sobotu uzavřeli v Jasenné církevní sňatek Stanislav Migdal z Lutoniny a Marie 

Masařová z Horní Lhoty. Vyprošujme jim všechno potřebné ke společnému životu. 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Od pátku do neděle budou mít svoje triduum matky z hnutí Modlitby matek. Ke 

společným modlitbám jsou zvány všechny matky. 
 

- Od pátku do neděle bude v kostele v Luhačovicích Kurz Filip. Podrobnosti na plakátku. 
 

- V pátek bude v kostele ve Vlašských Kloboukách od 19 hodin setkání pro všechny, kdo 

mají zájem o společenství a prohloubení vztahu s Bohem a mají více jak 35 let. Podrobnosti 

na plakátku. 
 

- V sobotu chtějí v Boršicích u Blatnice uzavřít církevní sňatek Jan Kramár z Boršic a Marie 

Ulrichová z Dolní Lhoty. Kdo byste věděl o překážce bránící tomuto sňatku oznamte to bez 

odkladu na faře. 


