
HODY
Sucholožské

NEDÌLE 25. 8. 2019
15.00 – 17. 00 SENZI SENZUS

<vystoupení bude pøesunuto do kulturního domu 

obce Suchá Loz

<ostatní program bude probíhat beze zmìn, popø. 

bude bìhem dne upøesnìn

PÁTEK 23. 8. 2019
<program bude probíhat beze zmìn

SOBOTA 24. 8. 2019 - VEÈERNÍ PROGRAM
20.00 – 02.00 vystoupení DH „ŽADOVJÁCI“ – vítìz „Zlaté 

køídlovky“

<vystoupení bude pøesunuto do kulturního domu obce Suchá 

Loz

<ostatní program bude probíhat beze zmìn, popø. bude 

bìhem dne upøesnìn

MOKRÁ VARIANTA

2019 22.-25.8.

(1999 – 2019)  20 let kostela  svaté Ludmily v Suché Lozi

VEÈERNÍ PROGRAM

NEDÌLE 25. 8. 2019

ZPESTØENÍ NEDÌLNÍHO DNE

Prostranství u kulturního domu

20.00 – 02.00 vystoupení DH „ŽADOVJÁCI“ – 

vítìz „Zlaté køídlovky“

Hodový jarmark 

10.00 – 18.30 okolí centra obce

Duchovní program: Den vdìènosti 

9.45 øazení prùvodu u kaplièky 

sv. Rocha

10.00 prùvod vychází

10.20 slavnostní mše svatá  

15.00 – 18.00    kostel otevøen - výstava „Krok 

za krokem liturgickým rokem“ 

Prostranství u kulturního domu

15.00 – 17. 00 SENZI SENZUS

Sokol Suchá Loz – areál høištì

20.00 taneèní zábava s DJ TRNKA

14.30 – 17.00 výstava „Fotoklubu Suchá Loz“ 

15.00 – 18.00 prohlídka Sucholožské chalupy 

s výstavou „Vzpomínka 

na rodáka Josefa Adamce“

15.00 – 17.00 den otevøených dveøí – prostory 

obecního úøadu

ÈTVRTEK 22. 8. 2019

PÁTEK 23. 8. 2019

SOBOTA 24. 8. 2019

ZPESTØENÍ SOBOTNÍHO DNE

Duchovní program: Panny Marie Královny 

17.00 mše svatá se zamìøením na dìti 

17.45 skauti zapalují hody /pøed Zbrojnicí/- skákací hrad, obèerstvení

19.00 – 20.00    kostel otevøen - výstava „Krok za krokem liturgickým rokem“ 

19.00 – 19.25    skupinová prohlídka kostela sv. Ludmily a vyhlídka z vìže kostela

19.30 – 20.00    skupinová prohlídka kostela sv. Ludmily a vyhlídka z vìže Kostela

Duchovní program: Adoraèní den 

8.00 mše svatá

8.45 zahájení adorace Nejsvìtìjší svátosti oltáøní

9.00 – 16.30 adorace

16.30 – 16.50 ukonèení adorace a svátostné požehnání

17.00 – 17.30 koncert díkù – vystoupí schola z Bystøice pod Lopeníkem a schola 

mládeže z Uherského Brodu 

Od 17.30 zahájení výstavy „Fotoklubu Suchá Loz“ 

20.00 taneèní zábava se skupinou VSP BAND

                                                       

Duchovní program: Setkání rodákù 

9.45. øazení úèastníkù prùvodu u kaple Panny Marie, Prostøednice všech 

milostí na høbitovì

10.00 odchod slavnostního prùvodu od kaple 

10.30 slavnostní mše svatá v kostele sv.Ludmily

15.00 – 18.00    kostel otevøen - výstava „Krok za krokem liturgickým rokem“ 

14.30 – 15.00    skupinová prohlídka 

kostela sv. Ludmily a 

vyhlídka z vìže kostela

17.30 – 18.00   skupinová prohlídka 

kostela sv. Ludmily a 

vyhlídka z vìže kostela 

Od 14.30 výstava „Fotoklubu Suchá Loz“

15.00 – 18.00 prohlídka Sucholožské chalupy s výstavou 

„Vzpomínka na rodáka Josefa Adamce“

15.00 – 17.00 den otevøených dveøí – prostory

obecního úøadu

15.00 – 17.00 „Vítajte v Lozi“ vystoupení 

„sucholožského“ ženského sboru „PLKOTNICE“,

dìtského souboru „Slatinka“ a souborù 

mikroregionu Východní Slovácko
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