13. října 2019
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
13.10.

liturgická oslava

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí
14.10.

hodina

8:00

Za + Jůlii Tkáčovou

9.30

Za dar zdraví a Boží požehnání
pro Viktora a Vladimíra

17.30

Za + maminku Marii Plačkovou a
manžela Bohumíra

19.00

Úterý
15.10.

Sv. Terezie od Ježíše, panny
a učitelky církve

16.30

Za + Josefa Kubiczka, rodiče a
sourozence

Středa
16.10.

Sv. Hedviky, řeholnice

16:30

Na úmysl dárce

Čtvrtek
17.10.

Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

16:30

Za děti a mládež

Pátek
18.10.

Sv. Lukáše, evangelisty

16.30

Za + Marii Horákovou

7:30

Za + Zdeňka Kupku, rodiče
z obou stran, živou a + rodinu a
za duše v očistci

8.00

Za Rudolfa Vaštíka, živou a +
rodinu

9.30

Za + maminku Marii Plačkovou

Sobota
19.10.
Neděle
20.10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.30

Za Kateřinu Bártovou

 Příští neděli 20.10.2019 bude vyhlášená sbírka na světové misie. Sbírka v našem kostele
bude věnována na salesiánské misie v Bulharsku. Všem dárcům děkujeme.
 Při sčítání v našem kostele bylo přítomno na nedělních bohoslužbách celkem 248
věřících. Věkový průměr věřícího našeho kostela je 41 let. 100 návštěvníků našeho
kostela byla vydělečně činná. Věkový průměr mše v 8:00 je 60 let, v 9:30 je to 37 let a při
mši v 17:30 je to 43 let. Všechny tyto informace by nás neměly uspokojit, poněvadž
oproti sčítání před 5 lety ubylo 57 věřících.
 Doporučení ke sledování pořadu „K jádru věci“ na televizi NOE. Tento pořad je uváděn
v pondělí ve 20:00 na televizi NOE. Starší díly je možné shlédnout přes internet v archivu
pořadů této televize.
 Manželské společenství – bude v neděli 20.10.2019 odpoledne od 15:00 hodin
v prostorách střediska. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Nabídka plánovacích kalendáříků salesiánské rodiny na rok 2020 za 30,- Kč. Stolní
kalendáře z Brna Lesné nabízíme za cenu 70,- Kč a zisk z prodeje je věnován na stavbu
nového kostela v této části Brna. Obojí k zakoupení v sakristii.
 "Katolický oddíl skautek, který má klubovnu na faře v Moravské Ostravě, se těší na nové
členky od 6 do 15 let, které by se rády vydaly za dobrodružstvím. Více informací najdete
ve vývěsce nebo na webu www.dvacetsestka.webnode.cz"
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

