
Ohlášky z 10. 9. 2017 pro farnosti: Velké 
Losiny, Loučná n/D. a Sobotí

Neděle 10. 9. – 23. neděle v mezidobí
8.15 – Velké Losiny, mše sv.
9.45 – Loučná, mše sv.
11.15 – Sobotín, mše sv.

Pondělí 11. 9.
16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv.

Úterý 12. 9.
06.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 13. 9. – pam. sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele 
církve
Velké Losiny - Fatimská pobožnost
17.00 růženec a loretánské litanie za nemocné a trpící, zdravotníky a pečovatele a 
také za naši schopnost přinášet duchovní oběti a přijímat s vírou veškeré utrpení
18.00 mše sv.  sloužená P. Bernardem Slabochem a kněžími šumperského děkanátu.
Sobotín adorace ani bohoslužba nebude

Čtvrtek 14. 9. – svátek povýšení sv. Kříže
17.30 – Velké Losiny, zpovídání a v 18.00 mše sv., možnost získýní plnomocných 
odpustků!!!

Pátek 15. 9.– památka Panny Marie Bolestné
16.30 – Velké Losiny, růženec + zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 16.9.
11.00 – Sobotín, svatba Krzystofa Tomaly a Zdeňky Ceperkové
14.00 – Loučná, svatba Tomáše a Karly Braxatorisových
16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních, mše sv.

Neděle 17. 9. – 24. neděle v mezidobí
8.15 – Velké Losiny, mše sv.
9.45 – Loučná, mše sv.
11.15 – Sobotín, mše sv.



Další oznamy:

• Za lavicemi Tamtamy
• Ve středu 13. 9. zveme na Fatimskou pobožnost do Velkých Losin. V 17 hod. V 

kostele  růženec  a  loretánské  litanie  za  nemocné  a  trpící,  zdravotníky  a 
pečovatele a také za naši schopnost přinášet duchovní oběti a přijímat s vírou 
veškeré utrpení. V 18 hod. MS sloužená P. Bernardem Slabochem a kněžími 
šumperského děkanátu. 

• Centrum  pro  rodinu  Olomouc  nabízí  poradenství  pro  manžele,  rodiče  i  v 
obtížných rodinných situacích. Podrobnosti v Tamtamu.

• Centrum pro  rodinu  Šumperk  zve  na  programy  pro  děti,  rodiče  i  dospělé. 
Podrobnosti v Tamtamu.

• V sobotu 30.9.2017 se koná v KKC Rapotín tradiční Svatováclavská zábava. 
Podrobnosti v Tamtamech. 
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