
Pořad bohoslužeb od  20. 11.  do 27. 11. 2022 
 

 

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 

Pondělí 21. listopadu 

Památka Zasvěcení 

P.Marie v Jeruzalémě 

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

Úterý 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, p 

17.00 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

 a požehnání a za † členy rodiny  

Středa 23. listopadu 

Památka sv. Klementa I. 

papeže a mučedníka 

  

Čtvrtek 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 

Dunc Laca, kněze a 

druhů, mučedníků 

16.00 HL  Na poděkování za dary a milosti udělené celé rodině  

 s prosbou o dar zdraví, ochranu, pomoc a požehnání  

 všem jubilantům a jejich rodinám  

Pátek 25. listopadu 

Památka sv. Kateřiny 

Alexandrijské, p.a muč. 

17.30 DL  Za * a † farníky 

 

 

Sobota 26. listopadu 

10.30 DL  Pohřeb pí Anny Masařové 

17.30 HL  Za † Bohumilu a Aloise Váňovy, 2 sestry, prarodiče  

 Chmelařovy, dar zdraví a ochranu pro * rodiny 

 

Neděle 27. listopadu 

1. neděle adventní 

9.00 HL  Na poděkování za 70 let života, pomoc o ochranu  

 do dalších let a požehnání pro celou * rodinu 

10.30 DL  Za † manžela, celou † rodinu s prosbou o dar víry  

 na přímluvu Panny Marie 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Dnes ve 14.30 h. bude v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách pro rodiny, manžele, i 

jednotlivce 1.setkání ročního programu s názvem „K SOBĚ“. 
 

- Kněží děkanátu zvou v pondělí v 9 h. do Valašských Klobouk na mši svatou za † kněze 

děkanátu, kterou bude sloužit biskup Josef Nuzík a kněží děkanátu. 
 

- V pondělí bude v 19 h. na faře jednání pastorační rady farnosti. Prosím členy o účast. 
 

- Farnost Luhačovice zve v úterý v 18 h. na besedu s šéfredaktorkou Katolického týdeníku. 
 

- V pátek po mši svaté v DL a v sobotu po mši svaté v HL se budou zapisovat úmysly na mše 

svaté na 1. pololetí roku 2023. Do čtvrtka je možné na faře zapsat úmysl jubilejní mše svaté - 

kulaté (půlkulaté) narozeniny nebo výročí svatby. 
 

- Volné úmysly na mše svaté v prosinci (i rorátní) HL 4+2, DL . Zájemci hlaste se u P. Jiřího. 
 

- Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce. Roráty v adventu budou 

bývat: HL v ÚT v 6.30 h.; DL ve ST v 6.45 h. 
 

- Z arcibiskupství jsme dostali zprávu, že jakýsi pan Doležal se vydává za exorcistu z 

pověřením litoměřického biskupa a přijímá finance. Není to pravda, jedná se o podvodníka. 


