
5. května 2019 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 

den liturgická oslava hodina  

Neděle 
5.5. 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

 

 

8.00 
Za Žofii Kaňovou, manžela, 

rodiče z obou stran a zetě Jiřího 

9.30 Za rodiče 

17.30 
Za + Karličku Dorazilovou, 

Ludvíka Dorazila a živou rodinu 

Pondělí 
6.5. 

Sv. Jana Sarkandra,  

kněze a mučedníka 
19.00  

Úterý  
7.5. 

 16.30 
Za + rodiče Františka a Evu a za 

jejich spásu 

Středa 
8.5. 

 16:30 Za + Štefana Židovského a rodiče 

Čtvrtek 
9.5. 

 16:30  

Pátek  
10.5. 

 16.30 
Za + Bohumila Vavroše a rodiče 

Gabrišovy 

Sobota 
11.5. 

 7.30 
Za Jana a Marii Ferencovy a za 

celou rodinu 

Neděle 
12.5. 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

 (DEN MODLITEB  

ZA POVOLÁNÍ) 

8.00 
Za Blaženu a Václava 

Bernátových 

9.30 
Za živou a + rodinu Legerskou, 

Margecínovu, Vlčkovu  
a za duše v očistci 

17.30 
Za živou a + rodinu Markovou a 

Schwarzovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Příští neděli 12.5.2019 bude pravidelná měsíční sbírka na nové varhany. Vzadu na 
nástěnce je vizualizace sbírek na tento účel. V současné době zbývá uhradit přibližně 50 
tisíc korun. 

 Májové pobožnosti – budou v květnu po večerní bohoslužbě v úterý, ve středu a v pátek 
s májovým čtením. Příští neděli 12.5.2019 po mši svaté bude za příznivého počasí 
májová pobožnost venku na dvoře střediska pro rodiče s dětmi. Po jejím skončení jste 
zváni do našeho baru na kávu nebo horkou čokoládu. Pokud někdo můžete napéct 
nějaké buchty budeme rádi.  

 Noc kostelů - V pátek 24. května proběhne celostátní akce Noc kostelů. Také naše 
společenství chce nabídnout prostory i program pro návštěvníky této akce. Prosím ty 
z vás, kdo byste chtěli nabídnout svoji konkrétní pomoc, abyste se do neděle 19. května 
přihlásili v sakristii a nechali tam své mobilní číslo. Vaší pomoci bude potřeba toho 24. 
května od 17,00 do 22,00 hodin. Nebudou to žádné náročné úkoly, spíše jde o ochotu 
věnovat svůj čas. Děkujeme. Už nyní si můžete vzadu na stolku vzít Poutnické novinky a 
naplánovat si tak návštěvu některých kostelů nebo modliteben v tento den v naší 
diecézi. 

 Nové webové stránky – od 1. dubna 2019 jsou v provozu nové internetové stránky. 
Najdete zde vše co se v našem domě a kostele děje. Jsou zde také pravidelně 
aktualizovány ohlášky, mše svaté, které sloužíme a pozvánky. Adresa nových stránek je : 
www.boscoostrava.cz 

 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku.  


