POŘAD BOHOSLUŽEB
v Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína

DEN

NE
10.9.

LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO

ČAS

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

Bo

6:45

Za + Františka Theuera, manželku a + příbuzné

Zá

8:00

Za Josefa Stoklasu, manželku, rodiče z obou stran a děti

Bo

9:30

Na poděkování za úrodu a za živé a + farníky

Bě

11:00

Za Marii Kocurovou, manžela, dceru a rodiče z obou
stran

Bě

16:30

Za Marii Šramovou, manžela a rodiče z obou stran

Zá

18:00

Za Valtra Chřibka, rodiče a sourozence, za Jaroslava
Mece a nemocnou osobu

Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

Bo

18:00

Za + Horsta Newrzellu, dva syny a rodiče z obou stran

Svátek Povýšení
svatého kříže

Bě

16:30

Za Karla a Albertu Moricovy, syna, dceru a dva vnuky

Památka Panny Marie
Bolestné

Bo

18:00

Za + Josefa Buhlu, manželku a dar zdraví pro živou
rodinu

Památka sv. Ludmily,
mučednice

Bo

7:00

Za + Emilii Vitáskovou, manžela, + příbuzné s prosbou
o Boží požehnání a zdraví pro živou rodinu

Bo

6:45

Za + Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence a rodiče
Kučerovy

Zá

8:00

Za Norberta Vitáska, manželku, rodiče a děti

Bo

9:30

Za rodiče Vitáskovy, syna, živou a + rodinu

Bě

11:00

Za vdovy a vdovce a za živé a + farníky

23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

PO
11.9.

ÚT

Jména Panny Marie

12.9.

ST
13.9.

ČT
14.9.

PÁ
15.9.

SO
16.9.

NE
17.9.

24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Administrátor farnosti: P. Vojtěch Janšta
Opavská 204
747 19 Bohuslavice
Tel.: 553 659 024
Mobil: 604 464 578
E-mail: rkf.bohuslavice@doo.cz

Vysvětlivky zkratek:
Bo – farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Zá – kaple sv. Urbana v Závadě
Bě – filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

www.farnost-bohuslavice.cz
www.facebook.com/farnost.bohuslavice

Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

FARNÍ OHLÁŠKY
23. neděle v mezidobí – 10. září 2017
• Pán Bůh zaplať za vaše dary při měsíční sbírce na opravy. Vybralo se v Bohuslavicích
19 254 Kč, v Závadě 1654 Kč, v Bělé 2519 Kč.
• Sbírka příští neděle je věnována na potřeby církevních škol.
• Už jsem vás minulou neděli zval k oslavám 270. výročí posvěcení farního kostela; chci dnes
připomenout jen dvě zářijové akce: V sobotu 23. 9. proběhne putování k bohuslavickým
kapličkám a křížkům. Začneme ve 13 hodin ve farním kostele; postupně se zastavíme na
deseti místech – s krátkým průvodním slovem a modlitbou. Máme tak příležitost
„promodlit“ naši obec, naše domy a rodiny, a to tam, kde se často modlili naši předkové.
Podrobnější informace naleznete na plakátku. Znovu chci všechny milovníky focení
a majitele fotografií pozvat k účasti na fotosoutěži: téma „Náboženský život a sakrální
stavby v Bohuslavicích“. Cenou pro výherce bude voucher na zájezd v hodnotě 1500 Kč.
Soutěž bude ukončena 30. září. Podrobnosti naleznete na webových stránkách pod
štítkem Život farnosti.
• V pátek 15. září už bude ve farním kostele první mše svatá se zaměřením na dětské
účastníky.
• Vzadu na stole si můžete rozebrat modlitby k výročí Fatimy, zmíněné minulou neděli
v pastýřském listě našich biskupů. Na plakátku naleznete také podrobnější informace
o průběhu těchto mariánských oslav v naší vlasti a konkrétně v naší diecézi. Spojme se
v modlitbě tento týden ve středu 13. září, kdy výročí přímo ve Fatimě vrcholí.
• S tématem Fatimy souvisí rovněž divadelní představení, které pro nás opět připravila
farnost Zašová – „O malíři, který namaloval nebe“. Uskuteční se v pátek 15. září po mši
svaté ve farním kostele. Podrobnosti naleznete na plakátku.
• Upřesňuji k organizaci kostelního režimu: kostel je otevřený 50 minut před každou mší
svatou; v sobotu a v neděli je otevřen areál hřbitova hodinu přede mší svatou.
• V sakristii si můžete vyzvednout objednané fotoobrazy farního kostela, případně
i s farou, ve větším či menším formátu.
• Všechny tyto informace naleznete jak na nástěnce, tak v aktuálním rozpisu bohoslužeb na
našich webových stránkách: www.farnost-bohuslavice.cz

