23. června 2019
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

Neděle
23.6.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina
8.00
9.30

17.30

Pondělí Slavnost narození svatého
Jana Křtitele
24.6.
Úterý
25.6.

16.30

Středa
26.6.

16:30 Za živé rodiny a za duše v očistci

Čtvrtek
27.6.

16:30

Za děti a mládež

16.30

Za + Konráda Kriebla

Pátek
28.6.

Slavnost nejsvětějšího
srdce Ježíšova

Sobota Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
29.6.
Neděle
30.6.

7.30
8.00

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

za Annu Newrzelovou, manžela,
děti, vnuky a živou rodinu

Za + Zdeňka Kupku, za živou a
zemřelou rodinu k nedožitým 75
rokům
Za + Oldřicha a Štěpánku
Dostových
Na úmysl dárce
Za Petru Mlýnkovou

 Sbírka minulé neděle na pořízení nových varhan do našeho kostela vynesla 7 445,- Kč.
Další dárci přispěli hotově a na účet částkou 10 200,- Kč. Všem dárcům patří velký dík.
 Pořad bohoslužeb o prázdninách - Přijmout svátost smíření během pátečního dne bude
možné do konce měsíce června, o prázdninách tato možnost nebude. O prázdninách se
také, jak jsme zvyklí z předchozích let, nebude konat nedělní mše svatá v 8:00 hodin.
Bohoslužby dopoledne v 9:30 a večer v 17:30 se nemění. Ve všední dny o prázdninách
odpadají mše svaté v pondělí večer v 19:00 a v sobotu ráno v 7:30. Ostatní zůstávají beze
změny.
 Manželské společenství – bude příští neděli 30.6.2019 odpoledne od 15:00 hodin
v prostorách střediska. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Kněžské svěcení - Biskup František Václav Lobkowicz udělí v sobotu 29. června v
katedrále Božského Spasitele v Ostravě kněžské svěcení čtyřem jáhnům. Při bohoslužbě,
která začíná v 9:30 hodin, přijmou kněžské svěcení Lukáš Dořičák z Veřovic, Jiří Klos z
Ostravy-Mariánských Hor, Lukáš Mocek z Ostravy-Třebovic a Vojtěch Žvak z farnosti
Těrlicko.
 Diecézní pouť dětí na Prašivou - Biskup František Václav Lobkowicz se v pondělí 1.
července setká s dětmi, které se vydají na Diecézní pouť dětí na Prašivou. Program pouti
začíná tradičně v areálu Kamenité u Vyšních Lhot v 10:00 hodin. Více
na http://www.prasivadeti.cz/.
 Srdečně zveme všechny farníky na setkání s misionářkou Jarkou Chorovskou. Ona je
sestra salesiánka, která již několik let pracuje jako misionářka ve Venezuele mezi lidmi
kmene Yanomami. Pochází z nedalekého Hlučína. Setkání proběhne během nedělní mše
svaté 7. 7.2019 v 9:30 hod a pak bude pokračovat v zasedačce střediska Don Bosko, s
promítáním fotografií a se sdílením osobní zkušeností.
 Po mši jste zváni do našeho baru ve středisku ke společnému posezení u kávy nebo
horké čokolády.

