
29. srpna 2021 
 

 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
29.8. 

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

9.30 Za rodinu Zapletalovu 

17.30 Za + pana Šimoníka 

Pondělí 
30.8. 

   

Úterý  
31.8. 

 16:30 Na úmysl dárce 

Středa 
1.9. 

 16:30 Za + Annu a Josefa 

Čtvrtek 
2.9. 

 16:30 Za duše v očistci 

Pátek  
3.9. 

Sv. Řehoře Velikého, papeže 

a učitele církve 
16:30 Za + manžela, živou a + rodinu 

Sobota 
4.9. 

 7:30 
Za zdraví, Boží pomoc a ochranu 
pro Michaelu, Adrianu a Juliuse 

Neděle 
5.9. 

 

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00 
Za Boží pokoj a porozumění v 

rodině 

9.30 
Za požehnání pro všechny děti a 
pedagogy v novém školním roce 

17.30 Za + Filomenu a Vavřince 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Společenství rodin a Salesiáni spolupracovníci zvou lidi z našeho farního 
společenství dnes v neděli 29. srpna 2021 od 14 hodin na Loučení 

s prázdninami na Farské zahradě u kostela sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích, 
ulice K Návsi. Drobné občerstvení a nápoje je možné zakoupit přímo na místě. 

Můžete také s sebou donést nějaké buchty, popř. jiné pochutiny na zpestření 
atmosféry. Na programu je i prohlídka kostela sv. Marka. K dispozici je ohniště, 

tak si můžete donést i něco na opečení. Kdo by neměl možnost se dopravit autem 
nebo MHD, může se ohledně odvozu, popř. i dalších dotazů, obrátit na Evu a 

Romana Turowské ASC, kontakt eva.turowska@seznam.cz,  
roman.turowski@seznam.cz, tel. 736 472 226, 739 593 885. 

 Od 1. září 2021 se opět vrátíme k pravidelnému pořadu bohoslužeb. V sobotu již budou 
ranní chvály v kostele od 7:15 s následnou mší svatou od 7:30 a v neděli 5.9.2021 již 
bude ranní mše svatá v 8:00 hodin.  

 Zveme všechny zájemce o společnou oslavu roku sv. Josefa, která proběhne v přírodní 
oblasti Hraniční meandry Odry v sobotu 11.9.2021. Bude-li nám přáno, čeká nás 
procházka hezkou přírodou, setkání se sv. Josefem a doufejme i v pozdravení od sv. 
Ludmily. Na akci je možné se dopravit společně autobusem ze zast. Ostrava - ÚAN 
(odjezd 9:10, sraz 8:55) s návratem tamtéž v cca 16:45 (16:00 odjezd z Bohumína). Je 
také možné se dopravit vlastním autem (sraz 9:55 na nám. Svobody ve Starém 
Bohumíně). S sebou oblečení a obutí do přírody na celý den, jídlo a pití, 
jízdenky/karty/peníze na autobus (2x 25 Kč, tarif Ostrava XXL). Akce je určena především 
zájemcům z řad mladšího a středního věku, ale velmi rádi mezi sebou uvítáme i aktivní 
seniory! V případě velmi špatného počasí (předpověď deště po většinu dne) se akce 
neuskuteční. Přihlašování tel. a e-mailem u Adam Jurčík, 774407118, 
adikuv@gmail.com. 

 Pro rodiče dětí, které chodí do ZŠ od 1. – 9. třídy mají možnost je přihlásit na hodiny 
náboženství v novém školním roce. V sakristii jsou připraveny přihlášky. Zahájení výuky 
bude ve středu 15. září v 15:00 hodin v prostorách střediska Don Bosko. 

 Hledáme od září ubytování v Ostravě pro dceru Markétu, která tam nastupuje na VŠ - 
pokud možno v soukromí a za přijatelných finančních podmínek. Pokud by jste měli 
nějaký tip, ozvěte se na email vencl.roman@email.cz nebo na tel: 731 604 780. 

 V neděli 5. září 2021 bude při mši svaté žehnání školních pomůcek, přineste si je sebou 
do kostela. Po mši svaté bude kostelní kavárna jak po mši v 8:00 tak potom venkovní 
kavárna před kostelem po mši v 9:30. Prosíme o napečení něčeho sladkého ke kávě. 
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