
8. září 2019 
 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
 

den liturgická oslava hodina  

 
Neděle 

8.9. 
 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

 

8:00 

 

Za obrácení manžela 

9.30 
Za + P. Václava Filipce při 
příležitosti nedožitých 100. 

narozenin 

17.30 
Za Hertu Husákovu, manžela a 

duše v očistci k nedožitým 95. 
narozeninám 

Pondělí 
9.9. 

   

Úterý  
10.9. 

 16.30 Za + syna 

Středa 
11.9. 

 16:30 

Za + Bruna Borgoše, + rodiče 
Bílkovy a Sotonovy, živou rodinu 

Borgošovou a Sotonovou 

Čtvrtek 
12.9. 

 16:30 Za děti a mládež 

Pátek  
13.9. 

Sv. Jana Zlatoústého, biskupa 

a učitele církve 
16.30 

Za + Miroslava Křetínského a za 

živou rodinu 

Sobota 
14.9. 

Svátek Povýšení svatého 
kříže 

7:30 
Za živou a + rodinu Bělíkovu a 

Besenzoni 

Neděle 
15.9. 

 

 

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  

 

8.00 Za Zdenku a Bohuslava Starých 

9.30 
Za živou a + rodinu Legerskou, 

Margecínovu a Vlčkovu a za duše 

v očistci 

17.30 
Za Zdeňka Záhořánského a + 

rodiče Věru a Ivana 

 

 

 

 

 

 



 Od 1. září se opět vrátíme k pravidelnému pořadu bohoslužeb. V neděli již bude ranní 
mše svatá v 8:00 hodin. V sobotu již budou ranní chvály v kostele od 7:15 s následnou 
mší svatou od 7:30 Rovněž bude od září zahájeno páteční zpovídání od 9:00-12:00 a 
odpoledne od 14:00 16:30 hodin. 

 Pro rodiče dětí, které chodí do ZŠ od 1. – 9. třídy jsou připraveny v sakristii přihlášky na 
hodiny náboženství v následujícím školním roce. První setkání dětí s rodiči bude ve 
středu 11.9.2019 od 15:00, abychom mohli upřesnit detaily výuky v novém školním 
roce. 

 V pondělí 9.9.2019 bude zahájení nového školního roku ve středisku. Pamatujme na 
jeho návštěvníky i pedagogy, kteří tyto děti doprovází. 

 V sobotu 14.9.2019 se od nás chystají romské rodiny s dětmi na Romskou pouť 
s tématem – Můj Bůh. Letošní pouť bude v Olomouci v kostele Panny Marie Sněžné.  

 V pondělí 2.9. začíná mimořádná vizitace Tadeusze Rozmuse regionálního zástupce z 
Říma. Vizitátor navštíví všechny komunity a bude hovořit se všemi spolubratry. 
Mimořádná vizitace ostravské komunity bude od středy 11. do pátku 13.9.2019 

 V neděli 15.9.2019 bude vyhlášená sbírka  na církevní školy. Všem dárcům děkujeme. 

 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku. 


