
23. října 2022 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
23.10. 

 

30. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 

8.00 
Na poděkování za úspěšnou operaci 

s prosbou o úplné uzdravení 

9.30 Na úmysl dárce 

17.30 
Za Karličku Dorazilovu, Ludvíka 

Dorazila a + rodinu Dorazilových, 
Čislikovských a Chlevišťanovu 

Pondělí 
24.10. 

 19:00  

Úterý  
25.10. 

 17:30 
Za + rodiče Slánské, Anežku 

Petrovou a duše v očistci 

Středa 
26.10. 

 17:30 
Za + manžele Štefkovy a dcery 

Annu a Marii 

Čtvrtek 
27.10. 

 16:30  

Pátek  

28.10. 

Sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 
17:30 

Za + Miroslava a Josefa Slánské a 
duše v očistci 

 

Sobota  
29.10. 

   

Neděle 
30.10. 

 

 

31. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 
 

8:00 Za živou a + rodinu Kudlovu 

9.30  

17.30 Na úmysl dárce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. neděle v mezidobí (23.10.2022)  

 POZOR – ZMĚNA:  

Plánovaná návštěva P. Petra Koláře tento pátek 28.10. se bohužel ze zdravotních 

důvodů NEMŮŽE USKUTEČNIT !!! Tímto se omlouváme za informační šum a případné 

organizační zmatky. Přesto na našem webu nabízíme předem připravený příspěvek: 

Více o jeho životě se můžete dozvědět díky projektu „Paměť národa“ s odkazem na 

našich www-stránkách, mj. v dokumentu ČT Uchem jehly s Pavlem Klineckým z r. 2017.  

 V sobotu 15.10. v předvečer svátku sv. Hedviky, patronky Slezska, biskup Martin 

v katedrále ocenil 24 osobností této diecéze, mezi nimi i naši farnici paní Janu 

Zuchnickou, kterou mnozí známe z knihovny, a P. Jiřího Cahu, představeného naší 

salesiánské komunity v Ostravě.  

pí. Janě Zuchnické – ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA V DIECÉZI: V Charitě Ostrava 

pracuje paní Jana jako mzdová účetní. Od roku 2001 jako externistka a v roce 2010 na plný 

úvazek. Byť nepůsobí v přímé péči, na kvalitě služby se podílí zajištěním ohodnocení pro tři 

stovky zaměstnanců a sedmdesát externistů. Její vyzrálá osobnost, lidskost a ochota je 

pevnou součástí služeb Charity Ostrava. Také některé z jejich čtyř dětí jsou nebo byly 

spojeny s činností Charity Ostrava. Aktivně se též podílí na životě farnosti salesiánů Dona 

Boska v Ostravě. 

p. Jiřímu Cahovi – ZA PŘÍKLADNOU KNĚŽSKOU A PASTORAČNÍ SLUŽBU SALESIÁNA 

V DIECÉZI: Pan Caha působí v komunitě salesiánů v Ostravě 18 let. Zastával pozici ředitele 

Střediska volného času a až doposud i pozici ředitele místní komunity. Po celou dobu se 

věnoval také pastoraci Romů a velmi si přál, aby se Romové obrátili a stali se z nich dobří 

křesťané a poctiví občané. V prosinci letošního roku odchází do komunity v Pardubicích a 

salesiáni děkují za dosavadní službu a do nového působiště vyprošují mnoho Božích milostí.  

 Ve středu 26.10. při mši sv. v 17:30 bude katecheze na téma „Kam jdeme?“ Nabídka 

Setkání nad Biblí bude možná až za měsíc, včas budeme informovat.  

 V pátek 28.10. na státní svátek bude mše sv. jako obvykle v 17:30 hod.  

 Hledáme dobrovolníky na sobotu 12.11. od 8:00 do 18:00 hod ke sbírce potravin, která 

se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Zájemci o tuto 

službu se mohou zapsat do připravené tabulky v zákristii. 

 Ze soboty na neděli se mění čas z letního na zimní, tzn. o 1 hodinu zpět, tj. bude o 1 

hodinu více.  

 Se závěrem růžencového měsíce – sice trochu opožděně, ale přeci jen – vzadu pod 

kůrem je nabídka knih k rozebrání, převážně o Marii a Růženci. Knihy jsou ZDARMA.  

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/217562216200005/

