Farnost: Místek

filiální kostely: Lysůvky, Sviadnov, Hodoňovice

Rok:

2019

POŘAD BOHOSLUŽEB
V týdnu od 08. 09. 2019 do 15. 09. 2019

08.00
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NE

Pouť farnosti Místek do Frýdku
Poutní slavnost Narození PM
v Hodoňovicích

Po

Pondělí
23. týdne v mezidobí

Út

Úterý
23. týdne v mezidobí

Bazilika

09:30 Frýdek
18.30
FK

Středa
23. týdne v mezidobí

Za + Bohuslavu Kolibovou, Hermínu
Pěsnovou, manžela a syna
Za + Vlastimilu a Iva Neusserovy
Za farníky

Za farníky, dobrodince a stavitele

09.00 Hodoňovice: kostela v Hodoňovicích
07.00

SVJ

18.00

VSV

Za syny a jejich rodiny
Za + Lydii a Stanislava Mojžíškovy
a + Filipa a Marii Konvičkovy

07.00

SVJ

Za + manžela a rodiče z obou stran

SVJ

Za děti, mládež a svěřené osoby,
za obrácení hříšníků a na poděkování za dar
zdraví duše i těla a 70 let života a za ž. a +
rodinu Kleinwӓchterovou a Novákovou

07.00

St

FK

07.30 Sviadnov

Za + syna, sourozence a celou rodinu

Za + Ondřeje a Marii Bačovy,
Marii a Josefa Bezecných a rodinu
Haladějovou a Sasinovou
Prosba za Boží ochranu hledajícím
FK s přímluvou Panny Marie
Za + JUDr. Ladislava Jandu
FK a za jeho dvě + sestry a rodiče
Na vlastní úmysl
Lysůvky

17.00 Hodoňovice
08.00

Čt

Výročí posvěcení FK

Jména Panny Marie

18.00
17.00

Pá

Památka
sv. Jana Zlatoústého,

07.00

SVJ

Za živou rodinu s prosbou o B. požehnání.

18.00

VSV

Za děti a vnuky a jejich rodiny

07.30

SVJ

Za + rodinu Novákovou, duše v očistci
a celou živou rodinu

18.00
08:00

VSV
FK

10.00

FK

Za Boží ochranu a dar zdraví pro děti,
vnoučata a kmotřence

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18.30

FK

Za farníky

biskupa a učitele církve

So

NE

Svátek
Povýšení svatého Kříže

Poděkování za úrodu

Za rodinu Šokalovou
Za + Josefa Bára

07.30

Lysůvky

09.00

Sviadnov

10.30

Hodoňovice

Sbírka na církevní školy
Dny evropského dědictví 2019

Za + Františka Vlčka a celou živou
a + rodinu
Prosba za dar uzdravení a pomoc
Boží pro celou rodinu
Za + Marii Bolačkovou, manžela,
rodiče, sourozence a zetě

INFORMACE FARNOSTI MÍSTEK
23. neděle v mezidobí
8. září – 15. září 2019

(foto z dronu Jakub Šerých/ Člověk a víra)

• Minulou neděli při sbírce na opravu evangelického kostela ve Frýdku se ve farnosti
celkem vybralo 41 980 CZK. (Lysůvky 2717; Hodoňovice 2351; Sviadnov 3000). Pán
Bůh zaplať za vaši štědrost.
• Výuka náboženství začne v týdnu od 15.9. Rozvrhy náboženství jsou na vývěskách farním
webu, ve farních lístcích.
• Ve středu 11. září proběhne setkání členů La vie montante 2 v 08:30 v KLD.
• V pátek 13. září zveme všechny mladé na mši svatou a na první společenství
po prázdninách. Mše svatá v 18:00 v kostele Všech svatých bude s prosbou o dary Ducha
svatého a poté půjde mládež na faru. Zároveň zveme také ty, kteří na společenství
nechodili a rádi by přišli.
• Také v pátek 13. září se v 19:00 sejde na faře pastorační rada farnosti.
• Všichni farníci jsou zváni na Hovory o víře, které se budou konat každou druhou středu.
Začneme 11.9. 2019 v 19:00 v ZUŠ. Budeme se spolu bavit o Bibli, o Bohu, o aktuálním
dění v církvi a také bude prostor pro vaše dotazy.
• V sobotu se bude konat na faře ministrantská schůzka. Začíná v 8:30 a bude do 10:00.
Tyto schůzky budou pravidelně každou druhou sobotu. Kdo s ministrantů přijde
na ranní mši svatou, má po mši svaté snídani na faře před schůzkou.
• Co nejsrdečněji zveme nové ministranty, aby posílili řady kluků u oltáře.
• Připomínáme, že každý pátek je hodinu před večerní mší svatou vystavena Nejsvětější
svátost oltářní a během této tiché adorace se zpovídá. Na zakončení se modlíme Korunku
k Božímu milosrdenství.
• Každé pondělí je v kostele sv. Jakuba možnost tiché soukromé adorace od 19:00
do 21:00.
• Na kostele sv. Jakuba nejdou hodiny. Připravuje se jejich oprava včetně toho, že začnou
přes den odbíjet čas.
• Příští neděli je diecézní sbírka na podporu církevních škol.
• V neděli 15. září bude poděkování za úrodu, prosíme farníky, aby výpěstky ze zahrádek
pro výzdobu přinášeli do farního kostela v pátek 13. září od 10:00 do 14:00, nebo v sobotu
14. září od 9:00 do 12:00. Pán Bůh zaplať.
Akce katolického Lidového domu v Místku
•

Ve dnech 15.10. – 17.10. 2019 se jede Poutní farní zájezd so Severních Čech. Navštívíme
Břevnovský klášter a okolí Litoměřic. Program a další informace najdete ve vývěskách,
farním webu a farním lístku. Cena zájezdu 3000 Kč. Závaznou přihlášku odevzdat na faře
oproti zaplacení celé částky zájezdu. Jste srdečně zváni.

