
22. září 2019 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   
 

den liturgická oslava hodina  

 
Neděle 
22.9. 

 

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

 

8:00 

 

Za + rodiče, bratra, manžele  
a syna 

9.30 
Za Radomíra Januse, za živé a + 

členy rodiny 

17.30 Za Michaelu Bystroňovou 

Pondělí 
23.9. 

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze   

Úterý  
24.9. 

 16.30 
Za uzdravení nemocného Václava 

a na jistý úmysl 

Středa 
25.9. 

 16:30 
Za + Marii Tronkovou, její rodiče 

a duše v očistci 

Čtvrtek 
26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
16:30 Za děti a mládež 

Pátek  

27.9. 
Sv. Vincence z Paula, kněze 16.30 

Za Františka Dabrowského, rodinu 
Lisovskou a duše v očistci 

Sobota 
28.9. 

Sv. Václava, Mučedníka, 
hlavního patrona českého 

národa 
7:30 

Za + Aloise Harasima k 1. výročí 

úmrtí 

Neděle 
29.9. 

 

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  

 

8.00 
Za otce a matku Ferencovy a 

celou rodinu 

9.30 
Na poděkování za prokázaná dobrodiní, 

s prosbou o další Boží požehnání, šťastný 

porod a za duše v očistci 

17.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sbírka minulé neděle 15.9.2019 na církevní školy vynesla v našem kostele 6 833,- Kč. 
Všem dárcům děkujeme. 

 Od pondělí 23.9.2019 budou opět bývat pravidelně každé pondělí studentské mše svaté 
od 19:00 hodin v našem kostele. Zveme všechny mladé a studenty. 

 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. 

 Misijní dobrovolníci - Salesiánská asociace Dona Boska zahajuje v listopadu přípravný 
kurz pro salesiánské misijní dobrovolníky, Cagliero. Bližší informace na letáčku na 
nástěnce nebo na webových stránkách www.adopcenablizko.cz .  

 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 Ostrava-
střed (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. 

 Poutní slavnost sv. Václava je možné oslavit ve filiálním kostele sv. Václava v sobotu 28. 
září při mších v 7:30 hod, v 9:30 hod při pontifikální mši s Mons. Františkem Václavem 
biskupem ostravsko-opavským a nakonec ještě večer v 18:00 hodin. 

 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. 

http://www.adopcenablizko.cz/

