
2. června 2019 
 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 

den liturgická oslava hodina  

Neděle 
2.6. 

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

 

 

8.00 
Za + Annu a Františka 

Ludvíkovských 

9.30 
Za dar zdraví a milost uzdravení 

a pokoj v rodině 

17.30 Za Moniku Ličkovou 

Pondělí 
3.6. 

Sv. Karla Lwangy a druhů 
mučedníků 

  

Úterý  
4.6. 

 16.30 
Za dceru Kláru Kufovou a Emílii 

Dluhošovou 

Středa 
5.6. 

Sv. Bonifáce,biskupa a 

mučedníka 16:30 Za syna k nedožitým 60 rokům 

Čtvrtek 
6.6. 

 16:30 Za děti a mládež 

Pátek  

7.6. 
 16.30 

Na poděkování Bohu za 70 let 

života a Boží požehnání 

Sobota 
8.6. 

 7.30 
Za Evu Honkovou, sestru Dagmar, 
rodiče a bratry salesiány P. Jana,P. 

Josefa a P. Stanislava Honkovy 

Neděle 
9.6. 

 

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO  

  

 

8.00 
Za Alžbětu Odstrčilíkovou, Viléma 

a Otýlii Gorčicovou 

9.30 
Za + rodiče, živou rodinu a duše 

v očistci 

17.30 
Za + manžela, bratra, rodiče 

z obou stran a celou živou rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Minulou neděli byla sbírka pro křesťany na Blízkém východě a v našem kostele vynesla 
10 652,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Příští neděli 9.6.2019 na Slavnost Seslání Ducha 
svatého bude sbírka na Diecézní charitu, pravidelná sbírka na varhany bude o týden 
později 16.6.2019. 

 Zítra v pondělí 3.6.2019 nebude večerní studentská mše svatá v 19:00 hodin. Bude až 
v úterý 4.6.2019 v 19:00 hodin. 

 Slavnostní vyslání dobrovolníků - Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) připravuje 
a vysílá mladé lidi do salesiánských středisek po celém světě. Kluci a holky z České 
republiky tak mohou jeden rok svého života strávit například v Indii, v Keni, v Kongu, 
v Angole, v Ekvádoru nebo v Bulharsku. Pomáhají tam ve školách, v oratořích 
a v dětských domovech. Příští neděli 9.6.2019 bude v 9:30 slavnostní mše svatá – 
v našem kostele sv. Josefa. Při ní dostanou dobrovolníci požehnání a budou slavnostně 
vysláni do světa. Přijďte je v této slavnostní chvíli povzbudit, a na chvilku se přenést do 
vzdálených zemí a prožít příjemný „misijní“ den! 

 Svatodušní vaječina - Příští neděli 9. června bude od 15:00 hodin v prostorách našeho 
domu společné setkání u „Svatodušní vaječiny“. Začátek bude odpoledne v 15:00 hodin. 
Srdečně všechny zveme. Vajíčka i pečivo zajišťujeme.  

 Farnost v Ostravě –Vítkovicích nás zve na slavnostní mši svatou u příležitosti 20. výročí 
blahořečení místní rodačky Marie Antoníny Kratochvílové na středu 12.června v 17:00 
hodin. Hlavním celebrantem bude provinciál řádu Křížovníků ve Vídni P. Martin 
Pastrňák O.Cr. 

 Po mši jste zváni do našeho baru ve středisku ke společnému posezení u kávy nebo 

horké čokolády. 

 

 


