15. září 2019
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

liturgická oslava

hodina

8:00
Neděle
15.9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.30
17.30

Pondělí
16.9.

Za Zdenku a Bohuslava Starých
Za živou a + rodinu Legerskou,
Margecínovu a Vlčkovu a za duše
v očistci
Za Zdeňka Záhořánského a
+ rodiče Věru a Ivana

Sv. Ludmily, mučednice

Úterý
17.9.

16.30

za + Václava Maleňáka

Středa
18.9.

Za + rodiče Bartuskovy a Bílkovy,
živou rodinu Borgošovu a
16:30
Bartuskovu

Čtvrtek
19.9.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
20.9.

Sv. Ondřeje Kim Tac-góna,
kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů mučedníků

16.30

za Táňu Lednickou

Sobota
21.9.

Sv. Matouše, apoštola a
evangelisty

7:30

Za dceru Ludmilu a živou rodinu

8.00

Za + rodiče, bratra, manžele
a syna

9.30

Za Radomíra Januse, za živé a +
členy rodiny

Neděle
22.9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za Michaelu Bystroňovou

 Sbírka minulou neděli 8.9.2019 na nové varhany vynesla v našem kostele 7 902,- Kč.
Touto zářiovou sbírkou jsme ukončili sbírky na nové varhany. Dále budou druhou neděli
v měsíci pokračovat sbírky na opravy kostela. Všem dárcům na nové varhany patří velké
díky.
 Dnešní nedělní sbírka je věnována na církevní školy. Všem dárcům děkujeme.
 Výuka náboženství v Don Bosku - v následujícím školním roce v našich prostorách
bude výuka bývat ve středu od 15:30 hodin pro 1. - 2. třídu a ve čtvrtek od 15:00 hodin
3. třída a také skupinka od 5. do 8. třídy. Ve středu od 16:30 bude bývat setkání dětské
scholy.
 Stolní kalendáře z Brna Lesné nabízíme za cenu 70,- Kč a zisk z prodeje je věnován na
stavbu nového kostela v této části Brna.
 Výlet pro rodiny do okolí Čeladné v sobotu 28.9. 2019, sraz: 8:30 na nádraží Ostravastřed (u Nové Karolíny) návrat: 15:58 (příp. 16:58) rovněž na Ostrava-střed. Co je v
plánu? Procházka beskydským podhůřím z Ostravice do Čeladné o délce 7-10 km. Délku
trasy uzpůsobíme podle složení a chuti účastníků:) a také podle počasí. Po trase je
možnost občerstvení (Pohostinství Smrček). Trasa je vhodná pro dětské kočárky. V
Čeladné je možné využít dětské hřiště.
 Manželské společenství – bude v neděli 29.9.2019 odpoledne od 15:00 hodin
v prostorách střediska. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

