
Ohlášky z 24. 9. 2017 pro farnosti: Velké 
Losiny, Loučná n/D. a Sobotí

Neděle 24. 9.   –   25. neděle v mezidobí  
8.15 – Velké Losiny, mše sv.
9.45 – Loučná, mše sv.
11.15 – Sobotín, mše sv.

Pondělí 25. 9.
16.00 – Velké Losiny, adorace a v 17.00 mše sv.

Úterý 26. 9.  –     sv. Kosmy a Damiána, mučedníků,   
nezávazná památka
06.30 – Velké Losiny, mše sv.

Středa 27. 9.   –   pam. sv. Vincence z Paula, kněze  

Čtvrtek 28. 9.   –   slavnost sv. Václava, mučedníka,   
hlavního patrona českého národa
8.15 – Velké Losiny (kostel), mše sv.
9.45 – Loučná (zámecká kaple), mše sv.
17.55 – Sobotín (kostel), adorace a v 18.30 mše sv.

Pátek 29. 9. –     svátek sv. Michaela, Gabriela a   
Rafaela, archandělů
16.30 – Velké Losiny, růženec + zpovídání a v 17.00 mše sv.

Sobota 30.9.– památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 
církve
16.00 – Velké Losiny, kaple v lázních, mše sv. nebude!!!

Neděle 1.10. – 26. neděle v mezidobí
8.15 – Velké Losiny (kostel), mše sv.
9.45 – Loučná (zámecká kaple), mše sv.
11.15 – Sobotín (kostel), mše sv.
14.30 – Žárová (dřevěný kostelík), pobožnost 



Další oznamy:

• Příští neděli pravidelná měsíční sbírka na potřeby kostela 
• Duchovní správa na Maria Hilf  ve Zlatých Horách zve v pátek 29.  9. 

2017  na  jubileum  100  let  od  Fatimských  zjevení.16.30  -  Zahájení  a 
slavnostní  přivítání  sochy  Panny  Marie  Fatimské  z  místa  zjevení, 
společná modlitba  růžence,17.30 -  Koncelebrovaná mše sv.  a  zásvětný 
průvod se sochou Panny Marie,19.00 - Promluva na téma – Fatima, naše 
naděje,  Te  Deum a  modlitba  zasvěcení  Neposkvrněnému Srdci  Panny 
Marie, následuje osobní ztišení a meditace v poutním chrámu – poselství 
naděje.  

• V sobotu 30.9. ve 12 hod. bude v Rejcharticích sloužena poutní mše sv. 
ke sv. archandělům Michaelovi, Gabrielovi a Rafaelovi.

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