
 Ohlášky 22.10.2017 pro farnosti: Velké Losiny,
Loučná nad Desnou a Sobotín

Neděle 22.10. – 29. neděle v mezidobí – misijní neděle
Sbírka na misie
8.15 – Velké Losiny mše sv., Lou ná – 9.45 mše sv, Sobotín – 11.15  mše svč
Dnes v 18. hod. na fa e ve Velkých Losinách setkání pastora ní rady Velké Losiny.ř č
Pondělí 23.10. 
16.00 – adorace
17.00 – mše sv. – za + Marii Bebčákovou a její * rodinu
Úterý 24.10. 
Velké Losiny 6.30 mše sv. za +rodi e Žákovy a jejich d ti s rodinamič ě
Středa 25.10. 
Sobotín  - 17.45 adorace, 18.30 mše sv., po mši sv.  setkání pastorační rady
Pátek 27.10. 
Velké Losiny - 16.30 zpovídání, 17.00 mše sv. za + rodi e z obou stran a * rodinu. č
Sobota 28. 10 – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
16.00 mše sv. Losiny lázn  ě
Neděle 29.10. – 30. neděle v mezidobí 
8.15 – Velké Losiny mše sv. na pod kování za spole ných 50 let manželství s prosbou ě č
o další pomoc, Lou ná 9.45 mše sv., Sobotín 11.15 mše sv.č
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Ve  čtvrtek  26.10. v  19  hod.  na  farním  středisku  v  Šumperku  bude  děkanátní  setkání
pastoračních rad.

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci. Podmínky – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce,
návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Slavnost Všech svatých středa 1.11 
Velké Losiny 17.00 mše sv. v hřbitovní kapli, po MS žehnání hrobů
Sobotín 19 hod. Mše sv. v kostele, po mši žehnání hřbitova (adorace nebude)
Loučná MS 3.11. v 18.30 a po ní žehnání hrobů na hřbitově.

AkceTradiční  vánoční  balíčky  pro  děti  z  dětských  domovů  na  Ukrajině  již  začíná.  Děti,
kterým byste  chtěli  dárek  zakoupit, si  můžete  zarezervovat  od  9.  10.  2017  telefonicky  či
emailem na Charitě Šumperk. Bližší informace naleznete na farní nástěnce nebo na webových
stránkách Charity Šumperk.


