12. května 2019
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

liturgická oslava

hodina

8.00
Neděle
12.5.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.30
17.30

Pondělí
13.5.
Úterý
14.5.

19.00
Sv. Matěje, apoštola

Středa
15.5.
Čtvrtek
16.5.

Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

Pátek
17.5.
Sobota
18.5.
Neděle
19.5.

Za Blaženu a Václava
Bernátových
Za živou a + rodinu Legerskou,
Margecínovu, Vlčkovu
a za duše v očistci
Za živou a + rodinu Markovou a
Schwarzovou

16.30

Za obrácení Pavla, Jiřího a Olega

16:30

Na úmysl dárce

16:30

Za děti a mládež

16.30

Za živou a + rodinu Malých a
Dziakovu

7.30
8.00
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.30
17.30

Za obrácení Alexandra, Nikolaje,
Veroniky, oksany a za dar zdraví
pro Genadije a Raisu
Na poděkování za 75 let života
Marie Košárové s prosbou o další
Boží požehnání
Za uzdravení prababičky
Za živou a + rodinu Schromovu a
Haderkovu

 Dnešní neděli 12.5.2019 byla pravidelná měsíční sbírka na nové varhany. Vzadu na
nástěnce je vizualizace sbírek na tento účel. V současné době zbývá uhradit přibližně 50
tisíc korun.
 Brigáda Starých pák – prosíme o napečení buchet pro brigádníky na opravách táborové
základny našeho střediska v Hodoňovicích. Nemusíte je tam vozit, stačí do pátku 15:00
přinést k nám na vrátnici. Děkujeme
 Májové pobožnosti – budou v květnu po večerní bohoslužbě v úterý, ve středu a v pátek
s májovým čtením.
 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 májovou pobožnost pro rodiny s dětmi a následně do našeho baru
ve středisku ke společnému posezení u kávy nebo horké čokolády.

