POŘAD BOHOSLUŽEB
v Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína
DEN

NE
24.9.

LITURGIE

25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MÍSTO

ČAS

ÚMYSL BOHOSLUŽBY

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

Bě

16:30

Za Huberta Lampu

Zá

18:00

Za Gerharda Kölera a Marii Kölerovou

Bo

18:00

Za + Marii Blokšovou, rodiče z obou stran, bratra
a + příbuzné

Bě

16:30

Za Bruna Janíka, manželku, sourozence a zetě

Bo

18:00

Za náš národ a jeho křesťanskou budoucnost,
za politické představitele a nastávající volby

Bo

18:00

Za + Josefa Mokrého, bratra a rodiče z obou stran

Bo

7:00

Za + manžele Plačkovy, vnuka Robina, + příbuzné
a za živou rodinu

Bě

11:30

Svatba Michala Rubáčka a Evy Stuchlíkové

Bo

6:45

Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti 80 let
života a za živou a + rodinu

Zá

8:00

Za živé a + farníky

Bo

9:30

Za Alžbětu Štefkovou, manžela, dceru a rodiče z obou
stran

Bě

11:00

Za Maxmiliána Chřibka, dvě manželky, zetě a rodiče
z obou stran

PO
25.9.
ÚT
26.9.
ST
27.9.

Sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků
Památka sv. Vincence
z Paula, kněze

Slavnost
SV. VÁCLAVA,
ČT
MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO
28.9.
PATRONA
ČESKÉHO NÁRODA
Svátek
PÁ
sv. Michaela, Gabriela
29.9.
a Rafaela, archandělů
SO
30.9.

NE
1.10.

Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve

26. 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

OHLÁŠKY
25. neděle v mezidobí – 24. září 2017
• Pán Bůh zaplať za vaše dary při sbírce minulou neděli na potřeby církevních škol.
Vybralo se v celé farnosti 13 043 Kč. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
• Putování k bohuslavickým kapličkám a křížkům, naplánované na včerejší den, se kvůli
nevyhovujícímu počasí neuskutečnilo. Akce se tak přesouvá na jediný možný termín:
neděli 1. října, tzn. za 14 dní – ve stejném čase i rozsahu.
• Stále probíhá 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.
• Program oslav 270. výročí kostela už je zveřejněn: k vidění je na plakátech či farních
stránkách a také je natištěný vzadu na letáčcích – prosím, rozeberte si je, abyste věděli,
kdy máte přijít do kostela či na hřiště, ať na duchovní obnovu, koncert, sportovní
odpoledne nebo hlavní oslavy 15. října. Nejbližší akcí je duchovní obnova s Vojtěchem
Kodetem v sobotu 7. října – mimořádná příležitost k usebrání, modlitbě, obnově
farnosti. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé. Podrobnosti jsou na plakátku.
• Bývá zvykem, že pro hodovou mši svatou se do prostoru kostela pověsí nazdobené
látkové pruhy. Nicméně vzhledem k tomu, že součástí nedělních oslav bude i výklad
o výzdobě kostela, budeme potřebovat pohled dopředu a vzhůru. Z tohoto důvodu při
letošních oslavách tato výzdoba nebude. Děkuji za pochopení.
• Rád bych pozval kluky, kteří jsou ve 3. a 4. třídě, aby se připojili k ministrantům. Ještě
vás pozvu v hodinách v náboženství. Prosím vás, rodiče, abyste je v tom podpořili – jde
o důležitou službu při mši svaté a zároveň o výborný formační prvek v růstu víry. Prosím
všechny zájemce, aby se dostavili příští neděli po mši svaté do sakristie.
• Příští neděli začíná říjen a s tím spojená vedená modlitba růžence. Také v souvislosti
s úbytkem ministrantů zvu k předříkávání této modlitby i další farníky, aby se během
října vystřídaly různé skupiny: zvláště jednotlivé růže živého růžence, dále třeba rodiny,
maminky, děti, mládež, seniorky… atd. Celkem i s nedělemi je v říjnu 26 mší svatých,
před kterými se bude modlit růženec. Prosím zástupce, kteří by byli ochotni na
konkrétní den zorganizovat nějakou skupinku, aby přicházeli do sakristie a napsali se do
rozpisu. Tímto způsobem lépe vynikne celé naše modlitební společenství farnosti a snad
více než obvykle se shromáždíme k této krásné modlitbě. Děkuji za spolupráci.
• Zájemci o fotoobrazy farního kostela nechť si vyzvednou objednané zboží v sakristii.
• Připomínám, že ve středu a v pátek (kromě 1. pátku) se v kostele zpovídá již 45 minut
přede mší svatou.
• Všechny tyto informace naleznete jak na nástěnce, tak v aktuálním rozpisu bohoslužeb
na našich webových stránkách: www.farnost-bohuslavice.cz

