Ohlášky 20.11.2022 pro farnosti: Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín
Neděle 20.11.
Velké Losiny
Loučná
Sobotín

Slavnost Ježíše Krista Krále - celebruje P.Josef Opluštil
8.15 – MS za farníky
9.45 – MS za Hedviku a Vlastimila Peléškovi
11.15 – MS za rodinu, rodiče a dar zdraví

Pondělí 21.11.
Velké Losiny

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
17.00 – MS za * a + rodinu Kozubíkovu

Úterý 22.11.
Velké Losiny
Sobotín

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
6.30 – MS za + manžela a děti
17.45 – svátostná adorace
18.30 – MS za + Hedviku Peškovou a + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu
pro celou živou rodinu

Středa 23.11.
Velké Losiny

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka - „ČERVENÁ STŘEDA“
17.00 – 18.00 – tichá adorace

Čtvrtek 24.11.
Velké Losiny

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
17.00 – 18.00 – tichá adorace
18.30 – setkání pastorační rady na faře

Pátek 25.11.
Velké Losiny

Sv. Kateřina Alexandrijská
16.00 – žehnání Vánočního stromu
16.30 – svátost smíření
17.00 – MS za umírající a za duše v očistci

Sobota 26.11.
Vřesová studánka
Velké Losiny

Neděle 27.11.
Velké Losiny
Loučná
Sobotín

10.30 – pouť k Panně Marii Sedmibolestné – MS za + rodiče Emila a Andělu Peškovi,
za zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou * rodinu
16.00 – lázně MS za + rodiče Marii a Josefa Ščuglíkovi, + sestru Zdenu a všechny
blízké zemřelé; veliká prosba za zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou
rodinu; poděkování za dceru Markétu, za její zdraví
17.00 – 18.00 – svátostná adorace
18.00 – setkání biřmovanců v sakristii

1. neděle adventní
pastýřský list + poselství nemocným advent a Vánoce
8.15 – MS za + Vojtěcha Kloudu
9.45 – MS za farníky
11.15 – MS za rodinu Švédovu

V kostele za lavicemi je nové číslo měsíčníku šumperského děkanátu TAM & TAM.

Náboženství bude:

v Losinách na faře v pátek v 15.00 hod
v Sobotíně ve středu ve škole ve 13.00 hod
v Loučné ve škole ve středu ve 14.00 hod

ČERVENÁ STŘEDA
Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své
náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující
krev trpících pro víru.

Jak se lze zapojit do organizování Červené středy?
Zapojit se může každý - ve společenství nebo doma. Můžeme uspořádat společnou liturgii
nebo se soukromě pomodlit za pronásledované; nasvítit červeným světlem kostel,
významnou budovu v obci, sloup, sochu, atd.; zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo
doma; zorganizovat setkání na symbolickém místě v obci nebo si přečíst texty informující o
tématu pronásledování a náboženské svobody.
SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
Ve společenství Živého růžence se každý den modlíme za aktuální potřeby a úmysly nám
nejbližších lidí. Vzhledem k tomu, že ubývá členů společenství Živého růžence, byli bychom
rádi, kdyby se přihlásili noví členové. Zároveň připomínáme všem členům, aby
nezapomínali na pravidelný roční příspěvek na intence.
AKCE PRO MLÁDEŽ
25.11. bude mládežnická mše kde společně oslavíme konec církevního roku neboli
Církevní Silvestr. Po mši bude následovat posezení na středisku. Navazovat na to bude
akce Exodus.
25.-27.11. bude v Šumperku akce Exodus. Akce je pro mládež 14-20 let. Těšit se můžete na
společnou modlitbu, hru a mnoho dalšího. Přihlašování a další informace budou na
stránkách a na FB.
2.-4.12. bude víkendovka pro mládež 11-15 let Camino. Pojedeme do Hraběšic. Více
informací a přihlašování bude na stránkách a na FB

