
Pořad bohoslužeb od  25. 9.  do 2. 10. 2022 
 

 

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 

 

Pondělí 26. září 

15.00 HL  Pohřeb pí. Vlasty Zámečníkové 

18.00 SE  Za † Josefa Čechmánka, jeho rodiče a za celou rodinu   

 Holasovu, Janíčkovu a Čechmánkovu 

Úterý 27. září 

Památka sv. Vincence  

z Paula, kněze 

   

Středa 28. září 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka; hlavního 

patrona česk. národa 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života, dar zdraví a ochranu  

 pro děti s rodinami 

10.30 DL Na poděkování za 10 let společného života s prosbou  

o požehnání do dalších let i pro celou rodinu 

Čtvrtek 29. září 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela, Rafaela, arch. 

16.00 HL  Za † Anežku a Josefa Šenovské, † rodiče a sourozence 

 z obou stran a požehnání pro * rodinu 

Pátek 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

17.30 DL  Za † Bohumila Hubáčka, syna, bratra s manželkou, 

 rodiče, rodinu Miškaříkovu a děti 

Sobota 1. října 

Památka sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Na úmysl dárce 

17.30 HL  Za členy živého růžence z Horní Lhoty 

 

Neděle 2. října 

27. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran  

 a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † rodinu Hlavičkovu a Kozubíkovu, duše v očistci 

 a ochranu pro * příbuzné 

 

26. 9. Mezinárodní den neslyšících 

1. 10. Mezinárodní den hudby a Mezinárodní den seniorů 
 

- Pravidelná měsíční sbírka v neděli byla: 18.002,- Kč / HL 8.382,-Kč, DL 9.620,-Kč. Bůh 

Vám štědře odplať Vaše dary. Děkuji za společnou modlitbu s maminkami z hnutí Modlitby 

matek. 
 

- Včera uzavřeli v Boršicích u Blatnice uzavřít církevní sňatek Jan Kramár z Boršic a Marie 

Ulrichová z Dolní Lhoty. Vyprošujme jim všechno potřebné ke společnému životu. 
 

- Zítra máme setkání kněží našeho děkanátu. Prosím Vás a modlitbu za toto naše setkání i za 

kněze sloužící v našem děkanátu. 
 

- V sobotu bude v Luhačovicích u kostela od 14 h. Farní bazárek a v Brumově bude od 17 h. 

pro mládež děkanátu beseda s Františkem Borovičkou o předmanželské čistotě. 
 

- Příští neděli bude v Uherském Brodě Růžencová pouť. Podrobnosti plakátek. 


