POŘAD BOHOSLUŽEB
v Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína
DEN

LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO

ČAS

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB
Za + Arnošta Lišku, manželku, rodiče z obou stran
a + příbuzné

Bo

6:45

Zá

8:00

Za živé a + farníky

Bo

9:30

Na poděkování Pánu Bohu, za + manžela a dar zdraví
pro živou rodinu

Bě

11:00

Ke cti Svaté Trojice na poděkování za všechna
dobrodiní a zemskou úrodu

ÚT

Bě

16:30

Za Jana Vitáska, rodiče z obou stran, za Antonína
Dombrovského, manželku a děti

5.9.

Zá

18:00

Za rodiče Benkovy, Buhlovy, zetě a snachu

Bo

18:00

Za + Annu Rýparovou, manžela, + rodiče a příbuzné
z obou stran a za živou rodinu

Sv. Melichara
Grodeckého, kněze
a mučedníka

Bě

16:30

Za Annu Žvakovou, manžela a rodiče z obou stran

Svátek Narození Panny
Marie

Bo

18:00

Za + Emanuela Kocura, manželku a syna

7:00

Za + Herberta Balarina, manželku, syna a + rodinu
z obou stran

11:00

Svatba Svatopluka Paličky a Evy Balarinové

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

NE
3.9.

22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

PO
4.9.

ST
6.9.

ČT
7.9.

PÁ
8.9.

SO
9.9.

NE
10.9.

Sv. Petra Klavera,
kněze

23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Bo

Administrátor farnosti: P. Vojtěch Janšta
Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína
Opavská 204
747 19 Bohuslavice
Tel.: 553 659 024
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
22. neděle v mezidobí – 3. září 2017
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní pravidelné měsíční sbírce na opravy.
Se začátkem nového školního roku se znovu rozbíhá i výuka náboženství. Jako obvykle se děti budou přihlašovat
přímo ve škole. Chtěl bych touto cestou povzbudit a upozornit všechny rodiče, že přihlásit dítě do náboženství
patří k důležitým prvkům křesťanské výchovy, kterou slíbili před církví i před Bohem. Prosím, mějte na paměti, že
péče o duchovní život dětí má přednost před ostatními aktivitami, zábavou a pohodlností. Děti jsou nám Bohem
svěřeny a naší výchovou je přibližujeme nebo naopak vzdalujeme věčnému životu. Já budu letos vyučovat 3., 8.
a 9. třídu, ostatní ročníky bude mít opět na starost paní Olga Stuchlá, katechetka z Chuchelné.
Se začínajícím podzimem bych vás chtěl všechny pozvat k oslavám 270. výročí posvěcení farního kostela. Program
v říjnu bude zahrnovat mj. duchovní obnovu s o. Vojtěchem Kodetem, koncert duchovní hudby, sportovní
odpoledne na hřišti a slavnostní program nedělní bohoslužby 15. října. Nyní však bych chtěl přiblížit dvě zářijové
akce: V sobotu 23. 9. proběhne putování k bohuslavickým kapličkám a křížkům – původní termín příští soboty
musel být z organizačních důvodů změněn. Začneme ve 13 hodin ve farním kostele; postupně se zastavíme u
deseti kapliček či křížků - s krátkým průvodním slovem a modlitbou. Půjde o cca čtyřhodinovou procházku. Po
skončení jsou účastníci zváni k posezení u ohně na farní zahradě – párek či klobásku s sebou! Druhou aktivitou je
poněkud pozapomenutá fotosoutěž na téma „Náboženský život a sakrální stavby v Bohuslavicích“. Cenou pro
výherce bude voucher na zájezd v hodnotě 1500 Kč. Soutěž bude ukončena 30. září. Fotografie zasílejte pouze
v elektronické podobě na email fotosoutez@farnost-bohuslavice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ 2017. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách pod štítkem Život farnosti.
V novém školním roce se opět rozběhnou bohoslužby pro děti – vždy v pátek v 18 hodin. Jelikož však budu tento
pátek na mši svaté a programu o Mons. Josefu Veselém u sv. Vojtěcha v Opavě, začnou zde v Bohuslavicích dětské
bohoslužby až v pátek 15. září.
Rád bych už nyní vyzval všechny rodiče mladších chlapců, aby zapojili své syny do ministrantské služby. Ještě
v průběhu září upřesním další podrobnosti. Každopádně jde o službu velmi cennou, která posvěcuje samotné
ministranty a stává se velmi často důležitým prvkem v duchovní formaci kluků, která zvláště dnes není snadná.
Vzadu na stolku si můžete rozebrat některá čísla časopisu Rodinný život, který vydává Centrum pro rodinný život
při olomouckém arcibiskupství a pojednává o výchově, partnerských vztazích, duchovní životě v rodině či
náboženské výchově dětí. Také máte možnost objednat si další čísla; celoroční předplatné stojí cca 200 Kč.
13. Prajzská pouť do Rud u Ratiboře se uskuteční v sobotu 23. září – podrobnosti na plakátku.
Benefiční koncert na podporu azylového domu pro matky s dětmi pořádá ostravská charita a uskuteční se ve
čtvrtek 21. září v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Účinkují Pavel Šporcl, Petr Bende a Janáčkův komorní
orchestr – podrobnosti na plakátku.
V tentýž den, ale dopoledne od 9:30 proběhne 3. diecézní pouť seniorů do opavské konkatedrály Panny Marie,
podrobnosti opět na plakátku. S tím souvisí také nabídka Akademie pro třetí věk – cyklus vzdělávacích
křesťanských přednášek – podrobnosti na plakátku.
Všechny tyto informace naleznete také v aktuálním rozpisu bohoslužeb na našich webových stránkách:
www.farnost-bohuslavice.cz

