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14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den
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7.7.
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17.30

Za Martinu Vybíralovou
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11.7.
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patrona Evropy

Pátek
12.7.
Sobota
13.7.
Neděle
14.7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za + Albínu Krejčíkovou

 Sbírka příští neděli 14.7. 2016 bude na pořízení nových varhan do našeho kostela.
 Pořad bohoslužeb v našem kostele o prázdninách - V době prázdnin se nebude zpovídat
během dne v pátek. Příležitost ke svátosti smíření bude půl hodiny před začátkem
bohoslužby. O prázdninách se také, jak jsme zvyklí z předchozích let, nebude konat
nedělní mše svatá v 8:00 hodin. Bohoslužby budou dopoledne v 9:30 a večer v 17:30
toto 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.
 V úterý 16. července se koná pouť k P. Marii Karmelské v kostele ve Slezské
Ostravě. Třináctá pěší pouť v předvečer svátku bude v pondělí 15. července: sraz
účastníků v 19.00 hod. v kostele sv. Václava a pěší pouť do kostela ve Slezské Ostravě,
kde bude mše sv. ve 20.00 hod. a po ní novokněžské požehnání. Pak bude výstup na
haldu Emu. V den slavnosti v úterý 16. července bude v 6.30 hod. modlitba růžence. Mše
sv. budou dopoledne v 7.00 hod. s modlitbou ranních chval a přivítáním poutníků, v 8.30
hod., v 9.30 hod. a po ní novokněžské požehnání a v 11.00 hod. Pak bude výstav
Nejsvětější Svátosti a možnost adorace. V 17.00 hod. bude Te Deum a svátostné
požehnání a v 17.30 hod. mše sv. na zakončení poutního dne a po ní novokněžské
požehnání. Bližší informace jsou na vývěsce .
 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 po skončení nedělní
mše svaté 7. 7. 2019 v 9:30 hod v zasedačce střediska Don Bosko, s promítáním
fotografií a se sdílením osobní zkušeností.

