POŘAD BOHOSLUŽEB
v Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO

ČAS

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB
Za + Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence a rodiče
Kučerovy

Bo

6:45

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

ÚT

Bě

16:30

Za Janu Guckou u příležitosti nedožitých 80 let,
za manžela a rodiče z obou stran

19.9.

Zá

18:00

Za Augustina Menšíka a rodiče z obou stran

Památka sv. Ondřeje
Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga
a druhů, mučedníků

Bo

18:00

Za + Marii Stočkovou, manžela, syna a + příbuzné

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

Bě

16:30

Bo

18:00

Za + Alžbětu Latoňovou a manžela s poděkováním
za dar zdraví pro živou rodinu

Bo

7:00

Výroční rekviem za Huberta Hrušku

Bo

6:45

Za živé a + farníky

Zá

8:00

Za Markétu Kozelkovou, manžela a rodiče

Bo

9:30

Za + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

Bě

11:00

Za Andělina Bizoně, manželku a syna

NE
17.9.

24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

PO
18.9.

ST
20.9.

ČT
21.9.

PÁ
22.9.

SO
23.9.

NE
24.9.

Památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze

25. 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

Za Pavla Holušu, manželku, zetě a rodiče z obou stran

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
24. neděle v mezidobí – 17. září 2017
• Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby církevních škol. Sluší se
připomenout, že je povinností katolických rodičů svěřovat své děti církevním školám –
právě s ohledem na celistvou křesťanskou výchovu a vzdělání. Dostupnost a aktuálnost
těchto škol je nicméně pro věřící omezená – touto sbírkou tudíž mohou všichni
solidárně podpořit křesťanské vzdělávání v naší diecézi.
• Oslavy 270. výročí posvěcení farního kostela teď budou připomínány v každých
ohláškách – ne ke zprotivení, ale k pozvání. Tuto sobotu se uskuteční ohlašované
putování k bohuslavickým kapličkám a křížkům. Trasa zahrnuje celkem dvanáct míst
a trvá přes čtyři hodiny. Vzhledem k náročnosti bude proto rozdělena na dvě etapy:
první začne u kostela ve 13 hodin, druhá u kulturního domu v 15 hodin. Zakončíme
v kostele cca v 17:30. Následuje posezení u ohně na farní zahradě. Přijďte putovat,
vzpomínat, modlit se, obětovat za naši obec a farnost! Až do konce září probíhá
zmiňovaná fotosoutěž na téma „Náboženský život a sakrální stavby v Bohuslavicích“. Tři
nejlepší si odnesou voucher na zájezd: první v ceně 1500 Kč, druhý 1000 Kč a třetí 500
Kč. Podrobnosti naleznete na webových stránkách.
• V pátek po večerní mši svaté se na faře uskuteční setkání všech ministrantů. Prosím
všechny o účast a rodiče o připomenutí. Ministrování pod vedením kněze patří
k důležitým službám ve farnosti.
• Blíží se duchovní obnova, kterou pro naši farnost povede o. Vojtěch Kodet. Uskuteční se
v sobotu 7. října dopoledne jako duchovní příprava na oslavy výročí kostela. Na
programu bude ranní mše svatá, promluvy, adorace, příležitost ke svátosti smíření.
• V sakristii si, prosím, vyzvedněte objednané fotoobrazy farního kostela, případně
i s farou, ve větším či menším formátu.
• Už několikrát se přihodilo, že mi před večerní mší svatou pro velký nával kajícníků
nestačila zavedená zpovědní půlhodina. Usoudil jsem tedy, že poptávka převyšuje
nabídku – což mě samozřejmě velmi těší! Proto jsem se rozhodl rozšířit čas pro udílení
svátosti smíření ve středu a v pátek na 45 minut přede mší svatou. Výjimku tvoří první
pátek, kdy přijíždím později ze Závady. Přicházejte tedy k této krásné svátosti, protože
právě od zpovědnice začíná obnova našich srdcí, našich rodin, naší farnosti!
• Všechny tyto informace naleznete jak na nástěnce, tak v aktuálním rozpisu bohoslužeb
na našich webových stránkách: www.farnost-bohuslavice.cz

