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den

Neděle
17.2.

liturgická oslava

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za Danu Vrobelovou
a její živou i + rodinu
Za Aloise Harasima, manželku,
dva syny, + rodiče z obou stran
a sourozence

9.30
17.30

Za Pavlínu Fanfrlovou

Pondělí
18.2.

19.00

Úterý
19.2.

16.30

Za + maminku Marii Kocurovou a
Jaroslava Kocura

Středa
20.2.

16:30

Na úmysl dárce

Čtvrtek
21.2.

16:30

Za děti a mládež

16.30

Za + Elišku Harasimovou,
manžela, dva syny a zemřelé
členy rodiny

7.30

Na poděkování Bohu za dar života
s prosbou o mocnou přímluvu a
ochranu P.M a Svaté rodiny

8.00

Za + Radima Holka

9.30

Za + Aloise a Evalda Harasimovy,
rodiče a duše v očistci

17.30

Za + Annu a Josefa Endeových a
rodinu

Pátek
22.2.

Stolce svatého apoštola
Petra

Sobota
23.2.
Neděle
24.2.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 Sbírka minulou neděli 10.2.2019 na nové varhany vynesla v našem kostele 10 860,- Kč.
Spolu s dalšími dárci jsme na varhany obdrželi 14 060,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 V neděli po svátku Stolce sv. Petra, to je příští neděli 24.2.2019, se koná celosvětová
sbírka „Haléř sv. Petra“. Výtěžek sbírky je určen papeži na charitativní potřeby a
projekty ve světě.
 Postní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 23. března 2019. Obnovu povede
P. Ladislav Heryán, salesián, vysokoškolský profesor a autor několika populárních knih.
Zahájení bude v 9:00 hodin a je možné být spolu celé dopoledne, při mši nebo u oběda.
 Udílení pomazání nemocných – svátost pomazání nemocných bude v našem kostele
udílena na 5. neděli postní 7. dubna 2019 při mších svatých.
 Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela.
V kalendáři je zatím dostatek volných termínů.
 Mše svatá za oběti totality u příležitosti 50 let od smrti Jana Zajíce bude sloužena
v katedrále Božského Spasitele v Ostravě příští neděli 24.2.2019 od 9:30 hod. Hlavním
celebrantem bude biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz
 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.

