
22. neděle v mezidobí (28.8.2022) a 23. neděle v mezidobí (4.9.2022)  

 Zítra v pondělí 29.8. památka Umučení sv. Jana Baptisty.  

 Příští neděle 4.9. je 23. v mezidobí – POZOR: bohoslužba v 8:00 ještě NEBUDE.  

 

V následujících 2 týdnech budou někteří salesiáni mimo Ostravu.  

Proto bohoslužby: ve všední dny NEBUDOU,  

budou POUZE v neděli 4.9. v 9:30 a 17:30 (ranní v 8:00 NEBUDE).  

 

 Další neděle 11.9. bude 24. v mezidobí. Při bohoslužbě v 9:30 poděkujeme za prázdniny 

a poprosíme o pomoc do školního roku. Děti ať si přinesou nějakou školní pomůcku. 

 Středisko mládeže zahájí svou činnost v pondělí 12.9. v 15 hod.  

 Děti do náboženství, vezměte si přihlášku v sakristii. Začneme ve středu 14.9. v 16 hod. 
 

Minulý týden byl 24.8. Den nezávislosti Ukrajiny. Myslíme na postižené ruskou 

agresí a terorismem. V současnosti v Bosku má útočiště necelých 50 uprchlíků 

z Ukrajiny, převážně maminky s dětmi. Některým se podařilo najít práci, 

školákům začne pravidelná výuka. Na začátku školního roku prosíme o pomoc 

podle vašich možností, ať už materiální (aktovky a pomůcky pro 4 nové děti do 

3.-7.tř.) nebo finančně (příští neděli 4.9. bude sbírka na pomoc uprchlíkům), ale i 

čas a vztahy. Krom ubytování bychom rádi nabídli s vaší pomocí lepší sociální 

kontakty a kulturní prožitky (setkání, pozvání na návštěvu, vycházky, exkurze, 

výlety apod.), zvl. během víkendů. Přihlaste se nám, prosíme, v sakristii. 

 

 Vpravo u sakristie je nabídka knih k zakoupení. Knihy jsou za většinou za poloviční cenu, 

než v knihkupectví. Knihy, prosíme, PLAŤTE V SAKRISTII.  

 Vzadu pod kůrem je nová nabídka knih k rozebrání, tentokrát se začátkem školního roku 

na téma Bible – Písmo svaté. Knihy jsou ZDARMA.  

PROSÍME – nenoste a nenechávejte na těchto místech ani jinde po kostele tiskoviny, 

kterých se potřebujete zbavit – DĚKUJEME (snažíme se nabízet zde literaturu kvalitní, 

nikoli pokleslou; v prostředí pěkném, nikoli jako skládka odpadu).  

 

Změny v pořadu bohoslužeb na základě jarního jednání pastorační rady farnosti:  

Od nového školního roku, resp. od neděle 11.9. budou:  

NEDĚLNÍ v 8:00 i 9:30 a 17:30.  

VŠEDNÍ DNY (út, st + pá) také v 17:30; ve čtvrtek v 16:30 v rámci střediska mládeže.  
 


