
Pořad bohoslužeb od 13. 11. do 20.11.2022 
 

 

Neděle 13. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

9.00 HL  Za † manžela Miroslava Pláška, jeho rodiče, sestru 

 Martu, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † Františka Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, 

 rodinu Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci  

 a ochranu pro * rodiny 

Pondělí 14. listopadu 8.00 SE  Za * a † farníky 

Úterý 15. listopadu 

Památka sv. Alberta Velikého 

biskupa a učitele církve 

  

Středa 16. listopadu 

Památka sv. Markéty Skotské, 

Památka sv. Gertrudy, panny 

  

Čtvrtek 17. listopadu 

Památka sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 

16.00 HL  Za † rodinu Kubíčkovu, Ludmilu a Hanu 

 Kormanovy a ochranu pro * rodiny 

Pátek 18. listopadu 

Posvěcení římských bazilik      

sv. Petra a Pavla 

17.30 DL Za kněze a nová kněžská povolání 

Sobota 19. listopadu 17.30 HL  Za * a † farníky 

 

Neděle 20. listopadu 

Slavnost  

Ježíše Krista Krále 

9.00 HL  Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou  

 o ochranu a dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie  
 a za duše v očistci 

10.30 DL  Na poděkování za životní jubileum s prosbou o dar  

 zdraví a za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich 

 rodiče, syna, zetě, strýce Jana 

 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých  17. 11. Mezinárodní den studentstva 
 

- Sbírka na charitu minulou neděli: 14.044,- Kč; HL 2.384,- Kč; DL 11.660,- Kč. Děkuji.. 
 

- V pátek a v sobotu bude v Olomouci diecézní setkání mládeže…. Podrobnosti na plakátu. 
 

- V sobotu se chystají chlapi na pěší pouť na Svatý Hostýn. Na stolku jsou lístečky, na které 

můžete ještě dnes napsat úmysly, za co se chlapi mají po cestě modlit. 
 

- Děkanátní Centrum pro rodinu zve manžele, rodiny i jednotlivce, kteří chtějí více prohloubit 

své vztahy, v neděli 20.11. ve 14.30 h. do Pastoračního domu ve Valašských Kloboukách na 

1.setkání ročního programu s názvem „K SOBĚ“. Tématem prvního setkání bude identita muže 

a ženy. Přijďte prožít pěkné odpoledne se svými blízkými. Informace najdete na plakátku.  
 

- Do příští neděle se přihlašuje na kurz lektorů. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Kněží děkanátu zvou všechny věřící v pondělí 21. 11. v 9 h. do Valašských Klobouk na 

mši svatou za † kněze děkanátu, kterou bude sloužit biskup Josef Nuzík a kněží děkanátu. 
 

- V pondělí 21.11. bude v19h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Na prosinec jsou volné úmysly na mše svaté (i rorátní) HL 4+2, DL 3+3. Zájemci hlaste se 

u P. Jiřího. 


