
 

Podrobný program Františkánských misií v Ostravě 2011 

Večerní programy 

 
Pondělí 26.9.2011    18:00 hod.    Mše sv. s  o. biskupem F. V. Lobkowiczem 
                                                       Oficiálního zahájení misijního týdne. 
 
                                     19:00 hod.  Jak jsem na struny hrával 

Meditačním večerem provází hudbou Mirek Přikryl a kapela 
EFRÉM z Frýdku a okolí. 
Kostel sv. Ducha, 
Kotlařova 124/A,  Ostrava – Zábřeh 

     
Úterý 27.9.2011    19:00 hod.      Modlitba za Ostravu 

Společná modlitba představitelů místních církví za pokoj 
v mezilidských vztazích a město Ostravu. 
Kostel sv. Josefa (Don Bosko), Vítkovická 28, Ostrava 

     
Středa 28.9.2011    19:00 hod.    Divadelní představení „Zraněný pastýř“ 

Zpracováno podle stejnojmenné knihy Daniela Ange upravené 
pro jevištní provedení režisérkou Martinou Cardelli a 
zhudebněné maestrem Sergiem Militellem. Podle 
francouzského originálu a s přihlédnutím k italskému scénáři 
hru nastudovalo divadelní sdružení z Brna-Židenic. 

                                                     Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
                                                       Nám. Svatopluka Čecha 507/5, Ostrava – Přívoz 
 
 
Pátek 30.9.2011    19:00 hod.      Večer dobrých zpráv 

Večer plný pantomim, svědectví, slova, hudby a meditace. 
Katedrála Božského Spasitele ,   
Náměstí Msgre. Šrámka,  Moravská Ostrava 

 
 
Sobota 1.10.2011    19:00 hod.   Ježíš – lékař těla i duše 
                                                    Modlitba za vnitřní uzdravení 
                                                     Kostel sv. Ducha, 
                                                     Kotlařova 124/A,  Ostrava – Zábřeh 
 
Stánky setkávání 
 
Místa, kde se lze jen tak zastavit (i s dětmi – čeká je tu překvapení), dozvědět se více o programu 
misijního týdne, zaposlouchat se do hudby, zanechat zde svou prosbu o modlitbu a mnohé další… 



Kde můžete najít stany setkávání: 

Stálý stánek  

26.9. –1.10.   10.00 - 18.00 

Zábřeh – před kostelem sv. Ducha, Zábřeh, Kotlařova 124/A 

Ostatní místa: 

 

Úterý 27.9.    11.00 - 19.00 

V okolí kostela sv. Josefa (Don Bosko), Vítkovická 28, Ostrava 1 

Středa 28.9.  11.00-19.00  

před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, nám. Svatopluka Čecha 507/5, 

Ostrava – Přívoz 

Čtvrtek  29.9.   14.00-18.00 

před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, nám. Svatopluka Čecha 507/5, 

Ostrava – Přívoz 

 

Pátek 30.9.    11:00 – 19:00 

v okolí Katedrály Božského Spasitele, náměstí Msgre. Šrámka,  Moravská Ostrava 

Frantíškova kafírna   

25. 9. – 1. 10. 

 bohatý výběr čajů a kávy, cappuccina i horké čokolády 
 možnost popovídat si s řádovými sestrami a bratřími o životě 
 možnost přímluvné modlitby 
 něco k zakousnutí 

   Ostrava Zábřeh - kostel Svatého Ducha (Kotlařova 124/A) 

                otevírací doba: 11.00 – 17.30 (v případě zájmu i déle) – záleží na dalším programu 

28. 9. ve stejný čas také na nám. Svatopluka Čecha, Ostrava – Přívoz 

Misionáři na ulici 

Během misijního týdne budou ulice Ostravy procházet misionáři, které je možno zastavit a 

popovídat si s nimi o svém životě i víře, ale také se zeptat na program misií či poprosit o 

jejich modlitbu za konkrétní potřebu. 

Přímluvná modlitba 

Společná modlitba za váš konkrétní úmysl a požehnání pro vás. 

Věříme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než 

jakého je schopen člověk. A protože každému přejeme skutečně jen to 

nejlepší, nemůžeme tedy vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho 



moci. 

Každý den 25.9. –1.10.  11.00 – 17.30 v kostele sv. Ducha, Zábřeh, Kotlařova 124/A 

Zakončení  

2. 10. Zakončení misijního týdne – dopolední bohoslužby s misionáři 

 


