Ohlášky 14.8.2022 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín
Neděle 14.8.
Velké Losiny
Loučná
Sobotín

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, památka sv. Maxmiliána Kolbeho
8.15 – MS za farníky
9.45 – za + rodiče Strnadovy a * rodinu
11.15 – MS za rodinu Mildovu

Pondělí 15.8.
Velké Losiny

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17.00 – MS na daný úmysl

Úterý 16.8.
Velké Losiny
Sobotín

17.00 – MS na daný úmysl
17.45 – svátostná adorace
18.30 – BS

Středa 17.8.
Velké Losiny

17.00 – MS na daný úmysl

Čtvrtek 18.8.
Velké Losiny

17.00 – MS na daný úmysl

Pátek 19.8.
Velké Losiny

16.30 – svátost smíření
17.00 – MS za Společenství živého růžence

Sobota 20.8.
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Velké Losiny lázně
16.00 MS za farníky
Velké Losiny
17.00 – 18.00 – svátostná adorace

Neděle 21.8.
Velké Losiny
Loučná
Sobotín

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, sv. Pius X.
8.15 – za + manžela a dceru Jitku
9.45 – za + rodiče Kovaříkovy
11.15 – za rodinu Mildovu

PĚŠKY BEZ HRANIC Neděle 14. 8. 2022 v 17.00 hodin. Zasedací místnost OÚ v Loučné nad Desnou. Polohraný filmový
dokument, který získal ocenění za nejlepší dokumentární film roku. Dokážeme v životě najít to, co nám chybí? Příběh
Terezy, která spíše z partnerského hecu vystoupila ze své komfortní zóny a vydala se na česká poutní místa. Pěšky jen
s batohem na zádech, vystavená nepříznivým podmínkám počasí, únavě a vyčerpání se navrací k původním hodnotám
a nalezení něčeho dávno ztraceného. Po skončení filmu proběhne beseda s poutníkem, producentem a scénáristou
filmu, který je zároveň průvodcem Pěší pouti po zaniklých poutních místech Jesenicka. Přijďte se seznámit s novým
fenoménem poutnictví, poslechnout si historky z putování a dozvědět se mnoho zajímavého o zaniklých poutních
místech z našeho okolí.

V sobotu 27.8. se koná pouť dětí a mládeže na Vřesovou studánku jako poděkování za
prázdniny. Společný odchod je od vlaku z Koutů v 8.15 hod. Mše svatá je ve 14.30 hod.
HRAVÉ ODPOLEDNE ANEB LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V pondělí 29.8.2022 od 15 hod. se koná na faře v Sobotíně
a spaní na faře. Na programu soutěže, skákací hrad, opékání špekáčků, noční hra. Kdo přespí,
ať si vezme s sebou spacák a prostěradlo.
Za Spolek pro děti a mládež srdečně zve Dana Ponížilová.

V úterý 30.8. a středu 31.8 vyrazíme na anglický výlet na chatu Hubertku u Františkovy
myslivny. Start je ze Sobotínské fary v úterý v 8.00 ráno. Cíl je v Koutech nad Desnou ve
středu odpoledne. Bližší informace u otce Milana.

