
Pořad bohoslužeb od  27. 11.  do 4. 12. 2022 
 

 

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 
 

Pondělí 28. listopadu 
17.00 SE  Za † rodiče Bačovy, 2 dcery, 2 syny, bratra Aloise, Josefa 

 Václavíka, Jaromíra Crhu, duše v očistci a ochranu pro * rod. 
 

Úterý 29. listopadu 
6.30 HL 

(roráty) 

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

a požehnání a za † členy rodiny 

Středa 30. listopadu 

  Svátek sv. Ondřeje, ap. 

6.45 DL 

(roráty) 

Za * a † rodinu Divokovu a Petrášovu 

Čtvrtek 1. prosince 16.00 HL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu, pomoc  

 a požehnání a za † členy rodiny  

Pátek 2. prosince 

  1. pátek v měsíci 

16.00 HL  Za * a † rodinu Žáčkovu a Sanytrákovu z Podhradí 

17.30 DL  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o pomoc  

 a ochranu do dalších let 

Sobota 3. prosince 

Památka sv. Františka   

Xaverského, kněze; 

1. sobota v měsíci 

8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc  

 pro celé lidstvo 

17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic 

 

Neděle 4. prosince 

2. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Miloslava Kozubíka, Josefa Vojáčka, * a † rodiny  

 a za duše v očistci 

10.30 DL  Za * a † včelaře ze Slopného, Sehradic, Dolní Lhoty, Horní  

 Lhoty, jejich rodiny a na poděkování za všechna dobrodiní 
 

1. 12. Světový den boje proti AIDS 
 

- Sbírka minulou neděli byla: 17.098,- Kč; HL 8.378,- Kč; DL 8.720,- Kč. 
 

- Děkuji členům pastorační rady farnosti za účast na pondělním jednání. 
 

- Dnes začínáme advent. Roráty budou: ÚT v 6.30 h. HL; ST v 6.45 h. DL. Ať si děti nosí 

lampičku, budeme chodit průvodem k oltáři. 
 

- V pondělí bude odpoledne od 15 h. v kapli v Sehradicích možnost adorace. Zakončení mší 

svatou. 
 

- V pátek od 8.30 h. návštěvy nemocných. Od 15.30 h. v HL příležitost ke svátosti smíření a 

k tiché adoraci. Po mši svaté prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. V DL příležitost ke 

svátosti smíření po 17 h. Po mši svaté bude prvopáteční pobožnost k Ježíšovu Srdci. 
 

- V sobotu bude na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Den otevřených dveří. 

V Luhačovicích bude Adventní duchovní obnova. Viz. plakátek. 
 

- Na stolku je Adventní kalendář s magnetkou (20,- Kč). 
 

- V zákristii je možné objednat a předplatit farní zpravodaj na další rok. Cena 100,-Kč. 


