
20. listopadu 2022 
 

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
20.11. 

 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8.00 
Za + přátele, spolužáky a 

spolupracovníky 

9.30 
Za + Martina Dostála, Vojtěcha 

Šišoláka a živou rodinu 

17.30 
Za Bohumíra Plačka, manželku 

Marii a syna 

Pondělí 

21.11. 
Zasvěcení Panny Marie v 

Jeruzalémě 
19:00  

Úterý  
22.11. 

sv. Cecílie, panny a 
mučednice 

17:30 
Poděkování za dožitých 90. let věku 

paní Evy Káňové a vzpomínku na 
jejího + manžela Jiřího  

Středa 
23.11. 

 17:30  

Čtvrtek 
24.11. 

sv. Ondřeje Dung Laca, 

kněze a druhů, mučedníků 
16:30  

Pátek  
25.11. 

sv. Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice 17:30 

Za + rodiče Jílkovy, Štěpánovy a 
sourozence 

 

Sobota  
26.11. 

   

Neděle 
27.11. 

 

 

 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 
 

8:00 
Na poděkování za dar života u 

příležitosti životního jubilea 

s prosbou o ochranu PM. 

9.30 Na úmysl dárce 

17.30 
Za rodiče Marii a Bohumíra 

Plačkovy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34. neděle v mezidobí – slavnost Krista-Krále (20.11.2022)  

 Sbírka minulé neděle na katolická média, v našem kostele vynesla 9 638,- Kč. Všem 
dárcům velký dík. 

 Ve středu 23.11. při mši sv. v 17:30 pokračují katecheze na téma „Kam jdeme?“  

A pak po mši sv. v 18:30 bude Setkání nad Písmem – biblická hodina.  

 Příští neděli ZAČNE NOVÝ LITURGICKÝ ROK a vstoupíme do období adventu.  

 Výroba adventních věnců na tvořivém odpoledni 26.11.2022 od 15:00 do 17:00 hodin 

v jídelně domu Don Bosco. Doneste si sebou : korpusy, svíčky, stuhy a jiné ozdoby. 

Chvojí a odborná pomoc zajištěna. Na akci je nutno se nahlásit u Petry Hořínkové na tel.: 

737 321 855. Srdečně zve Peťka. O první neděli adventní 27. listopadu, budeme při 

bohoslužbě žehnat Vámi přinesené adventní věnce.  

 Pozvání od Jiřího Cahy. Srdečně vás všechny zdravím. Můj čas v Ostravě je téměř u 
konce, 2.12. se stěhuji po 18 letech na nové působiště, do Pardubic. Chci vám moc 
poděkovat za společně prožité krásné dny a roky v ostravském salesiánském díle a tímto 
vás zvu na setkání (rozlučku), která bude v neděli 27.11.  Přijít můžete na bohoslužbu v 
kostele v 9:30, po které bude čas posedět v baru u kávy a dát si něco dobrého nebo 
totéž bude odpoledne od 15:00, kdy bude i pro děti v tělocvičně skákací hrad nebo pak 
od 19:00 do 24:00, kdy to asi bude rušnější.  Záleží jen na vás, kdy se vám to hodí. 

 Vzadu pod kůrem jsou k rozebrání letáčky o četbě Bible nazvané Lectio Divina, 

tentokrát snad v souvislosti s novým liturgickým rokem a s možností pustit se do četby 

Písma svatého. Mohou doma posloužit těm, kdo nemají možnost číst Bibli s ostatními.  

Ve stejné krabičce jsou i CD s namluveným Novým Zákonem. Pokud máte CD-

přehrávač, můžete si vzít CD jako památku i na nedávno zemřelého Josefa Somra a také 

na Alfréda Strejčka, který prochází mnohaletou rehabilitací.  

 

 

 

 

 

 

 

 


