VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

POZVÁNÍ
Šenovská pouť
Milí farníci. Přijměte prosím pozvání na pouť
1. září u příležitosti slavnosti Prozřetelnosti Boží
na bohoslužbu v 10:30 a besedu v 15:00 v našem
farním kostele. Prostory farního kostela budou zdobit
opravené náhrobníky pánů Skrbenských, novými
nátěry opatřené dveře do zimní kaple a na panskou
oratoř. Později přibudou také restaurované dveře
do sakristie. Po roce budeme mít o naší pouti více
jasno, kudy se budou ubírat změny interiéru farního
kostela. S obnovou kostela nám bude pomáhat
architekt Marek Štěpán. S ním se setkáme v tento
sváteční den v našem farním kostele v 15:00. Můžete si připravit vaše dotazy nebo
komentáře. Jsem rád, že můžeme opět po roce oslavit patrocinium našeho kostela
kromě slavnostní bohoslužby také setkáním se zajímavým hostem.
Petr Okapal, farář
Svatováclavská pouť
Milí farníci, jako každoročně vás srdečně zvu na oslavy svátku sv. Václava
do Václavovic, které vyvrcholí 28. 9. v 9:00 bohoslužbou celebrovanou mjr. Mgr.
Petrem Fialou, vojenským kaplanem.
V doprovodném programu se můžete těšit
na pouťové atrakce a na vystoupení folklorbeatové
kapely Docuku z Valašského Meziříčí, v pátek 27. 9.
v 17:30 v zahradě kostela. Připraveno bude i tradiční
občerstvení.
Magda Pustková, starostka Václavovic
Otec Petr Fiala po středním vzdělání
v Havířově (1992) a základní vojenské službě (1993,
Lipník nad Bečvou) studoval na Katolické teologické
fakultě UP v Olomouci. Po promoci a jáhenském
svěcení (2001) sloužil v Havířově a po kněžském
svěcení (2002) jako kaplan v Jablunkově. Od roku 2003
je vojenským kaplanem.

Od 16. září začne v naší farnosti vyučování náboženství. Bude se učit
pouze v Šenově na faře. Tyto hodiny náboženství budou vycházet z rozvrhu dětí
na ZŠ. Doufám, že dostatečným počtem dětí nebudeme muset děti spojovat napříč
více ročníky a tak budeme mít dobré podmínky pro výuku. Kdo z řad našich
katechetů bude učit děti se ještě rozhoduje. Rozvrh vyučování bude vyvěšen
na vývěskách u farního a filiálního kostela a tamtéž vzadu na stolíku. Je těžké
vyhovět všem termínem vyučování náboženství. Křížení hodin náboženství
s mimoškolními kroužky už nemůžeme ovlivnit vůbec. Je na rodičích, jak
přes všechny organizační obtíže budou realizovat slib, daný při křtu ohledně
výchovy ve víře. Děkuji za vstřícnost, pochopení a za dosavadní důvěru v tomto
směru. Prosím o zodpovědnost v docházce do vyučování náboženství. Stále je
možné děti do náboženství přihlašovat.
Setkání rodičů dětí (jen rodičů bez dětí), které se budou letos připravovat
na 1. sv. zpověď a na 1. sv. přijímání, bude 7. 9. v 9:00 na faře. Tito rodiče si
mohou již rozmyslet, který ze tří možných termínů přípravy bude vyhovovat
pro jejich děti: pondělí a úterý odpoledne, nebo sobota dopoledne. Společně
vybereme jeden z nich. Příprava na 1. sv. zpověď a na 1. sv. přijímání bude
dvakrát, maximálně třikrát za měsíc. Začne tak jako ostatní hodiny náboženství
v polovině září a skončí v polovině června.
Za děti se budeme společně modlit při mši sv. 2. 9. v 18:00 ve farním
kostele. Následuje setkání s pohoštěním na faře.

CO SE DĚJE
1. 9. neděle – Slavnost Prozřetelnosti Boží. Poutní mše sv. v 10:30. Při mších
sv. sbírka na opravu fary. V 15:00 ve farním kostele beseda se světoznámým
architektem Markem Štěpánem.
2. 9. pondělí – Od 8:00 zapisování intencí na faře. Mše sv. v 18:00 za děti.
Následuje společné setkání na faře.
6. 9. pátek – První pátek v měsíci.
7. 9. sobota – Setkání rodičů dětí, které se budou letos připravovat
na 1. sv. zpověď a na 1. sv. přijímání v 9:00 na faře. Od 10:30 návštěvy
nemocných.
8. 9. neděle – 23. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na církevní školy.
15. 9. neděle – 24. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na opravu farního
kostela. Při mši sv. v 8:45 a v 10:30 speciální bohoslužba slova pro děti.
- začátek vyučování náboženství v naší farnosti 22. 9. neděle – 25. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.
28. 9. sobota – Slavnost sv. Václava ve Václavovicích. Poutní mše sv. v 9:00.
Hlavní celebrant vojenský kaplan Petr Fiala.
29. 9. neděle – 26. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ

PÁ – 6. září

2. září od 8:00 budeme na faře zapisovat intence na 4. čtvrtletí roku 2019
(říjen, listopad, prosinec). Každý má možnost zapsat do 15. září jednu intenci
a po 15. září další – pokud bude ještě volno. Připomínám, že týden
před zapisováním je možnost si nechat zapsat jubilejní intenci – jubilea žijících.
Jako vždy je možné hlásit nejen osobně, ale i telefonicky a emailem. Intence lze
dávat „na odeslání“, posíláme je tam, kde intence kněží nemají.

SO – 7. září
NE – 8. září
23. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ÚT – 10. září

ŠK18:00

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK

ST – 11. září

ŠK 7:00
ŠK 8:00

V 18:00

30. 6.
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.

8 297 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
11 808 Kč sbírka na opravu fary
8 344 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
12 608 Kč sbírka na opravu farního kostela
10 399 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
10 945 Kč sbírka na opravu fary
9 222 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
4 466 Kč sbírka na opravu kostela

ČT – 12. září
PÁ – 13. září
sv. Jana Zlatoústého

ŠK 7:00

Za P. Ladislava Slívu a rodiče

SO – 14. září
Povýšení sv. kříže

ŠK 8:00

Za živé a † členy 1. růže živého růžence

Š 7:00

Za Karla Homolu,
bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu
Za Břetislava Vaška, rodiče, živou a †rodinu
Za farníky
Za † rodiny z obou stran
Za Annu a Josefa Mackovy a živou rodinu
Za Bohumila Popka,
manželku, rodiče a sourozence

NE – 15. září
24. neděle
v mezidobí

Děkuji za všechny Vaše dary pro farnost i za dary a přání k mým narozeninám.

ÚT – 17. září

1. neděle v měsíci – sbírka na opravu fary
2. neděle v měsíci září – sbírka na církevní školství
3. neděle v měsíci – sbírka na opravu farního kostela

APOŠTOLÁT MODLITBY

září

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů – aby politici, vědci a ekonomové
společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa
ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

ST – 18. září
ČT – 19. září
PÁ – 20. září
sv. Ondřeje a druhů
SO – 21. září
sv. Matouše

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
NE – 1. září
Slavnost
Prozřetelnosti Boží

V 8:45

PO – 2. září
ÚT – 3. září
sv. Řehoře Velikého

Š 18:00

Za † Ludmilu Kocurkovou, manžela Františka,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za farníky
Za děti naší farnosti

ŠK18:00

Za Zdeňku Murasovou, prarodiče a živou rodinu

V 18:00

Na poděkování za 55 let manželství,
živou a † rodinu
Za Marii Tomisovou a rodiče z obou stran

ST – 4. září
ČT – 5. září

Š 10:30

ŠK18:00

ŠK18:00

Ke cti N. S. J. od ctitelů
Na poděkování Pánu Bohu za dar života
a ochranu Matky Boží pro živou rodinu
Za Jana Koláře, živou a † rodinu
Za Vilému Golíkovou
Za farníky
Za Marii Kolářovou, manžela, 2 bratry a švagra
Na poděkování za 70 let života,
s prosbou o Boží požehnání
a ochranu P. Marie, za živou a † rodinu
Za † rodinu Adamusovu,
Stavinohovu a Guňkovu



V 8:45
Š 10:30
ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00
ŠK 7:00

Za Bohumila Krejzlíka a duše v očistci

ŠK 8:00

Za † farníky

NE – 22. září
25. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

Na poděkování za úrodu
Na poděkování za úrodu
Za farníky

SO – 28. září
sv. Václava

V 9:00

Za národ, za vlast

NE – 29. září
26. neděle
v mezidobí

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

Za Jana Stavinohu, manželku a jejich rodiče
Za Miladu Urbancovou, živou a † rodinu
Za farníky
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