Farnost Karviná – informace
10. října 2021
1. Slavíme dnes 28. neděli v mezidobí.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• v pátek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve;
• v sobotu – slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a ostravsko-opavské
diecéze. Mše svaté ze slavnosti budou v pátek v 18:00 (cz) a v sobotu v 8:00 (cz);
• a další votivní mše svaté během týdne.
3. Prožíváme růžencový měsíc říjen. Společnou nedělní modlitbu růžence prožíváme před každou
dopolední mší svatou a ve všední dny ve středy, čtvrtky, pátky a soboty před večerní mší svatou.
Prosíme, aby se společenství naší farnosti i jednotlivci zapisovali na rozpis, který je u sakristie.
Pamatujme na modlitbu růžence také ve svých domovech.
4. Páteční večerní mše sv. bude určena především, ale nejen, dětem. Po mši sv. bude v katechetickém
domě pro děti připraven krátký program. Prosíme ochotné maminky, aby upekly něco dobrého
a přinesly do katechetického domu.
5. Ve čtvrtek 21.10. bude v 19:00 v katechetickém domě první setkání v rámci Náboženství pro
dospělé.
6. V neděli 24.10. budeme v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech prožívat farní pouť.
Odpoledne, od 15:00, chceme všechny farníky pozvat do katechetického domu ve Fryštátě, kde se
uskuteční beseda a neformální setkání s Karin Lednickou.
7. Stále je možné se přihlašovat na víkendovku pro mládež od 6. do 9. třídy, která se bude konat ve
dnech 28.-31.10. Přihlašovací odkaz a více informací najdete na plakátku a na farním Facebooku.
8. Drazí farníci. Obrátili se na nás představitelé SLEZSKÉ HUMANITY, zda bychom nepomohli
rozšířit prosbu o získání nového zaměstnance na pozici všeobecné zdravotní sestry, která by
pracovala spíše v terénu návštěvami hlavně u hospicových klientů v jejich příbytcích. Připojujeme
se tímto i k výzvě papeže Františka, který zve všechny křesťany ke službě potřebným a to i na
perifériích společnosti. V evangeliu nakonec slyšíme slova samotného Pána: „Cokoli jste udělali
pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali“ (Mt 25). Bližší informace přímo
u Slezské Humanity, kontakty jsou v zákristii.
9. Přečíst Pozvání k synodálnímu procesu.

