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15.12.
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hodina

úmysl bohoslužby

8.00
9.30

Za Marii, Petra a Václava
Ludačkovy
Za + Annu Michalčákovou

17.30

Za Nikol Plškovou

Pondělí
16.12.

19.00

Úterý
17.12.

16.30

Na úmysl dárce

Středa
18.12.

16:30

Za uzdravení nemocné osoby

Čtvrtek
19.12.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
20.12.

16.30

Za Rufina Adamčíka a rodiče
z obou stran

Sobota
21.12.

7:30

Za živou a + rodinu Bělíkovu a
Besensoni

8.00

Za + otčíma pana Vnenka

9.30

Za Radima Holka

17.30

Za + otce a rodiče z obou stran

Neděle
22.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 Sbírka minulé neděle 8.12.2019, která byla věnována na TV NOE vynesla v našem
kostele 11 170,-Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Dnes v neděli 15.12. bude od 15:00 hodin manželské společenství v prostorách střediska
mládeže, na které jste zváni.
 Příští sobotu 21.12. bude vlaky ČD rozváženo Betlémské světlo, nabízíme možnost
přinést jej do našeho kostela. Světlo bude přivezeno vlakem na nádraží Ostrava-Střed
v 9:53 hod. Prosíme zájemce z řad rodičů s dětmi, abychom se sešli na tomto nádraží
v 9:45 hod a následně jej v lucernách přinesli do kostela.
 Příští neděli 22.12.2019 po mši svaté v 9:30 hod bude možnost postavit postavičky do
betléma. Rádi bychom k této aktivitě pozvali děti s rodiči. Uspořádání betléma bude
probíhat cca od 10:30 hodin.
 Na Štědrý den 24. prosince, bude mše svatá jen odpoledne v 15:30 pro děti a rodiče,
v noci žádná mše svatá v našem kostele nebude.
 V pondělí 25. 12. budou bohoslužby jako v neděli ( 8:00.9:30,17:30). Na sv. Štěpána
bude jedna mše svatá dopoledne a to v 9:30 hodin.
 Prosíme, abyste svátost smíření před vánocemi uskutečnili zavčas, nenechávejte to na
poslední chvíli. Příležitost ke svátosti smíření během týdne je vždy půl hodiny před mší
svatou a v pátek 20. prosince, kdy se bude zpovídat od 9:00-12:00 a odpoledne od 14:00
– 16:30. Děkujeme.
 Přijměte pozvání na mši svatou s obnovou manželského slibu v neděli 29. 12. 2019 při
mších svatých v našem kostele.
 Manželské společenství z Don Boska organizuje silvestrovský pobyt ve Pstruží pro rodiny
s dětmi. Na tomto pobytu jsou ještě volná místa. Hlásit se můžete u manželů
Turowských.
 Od 1. – 14. ledna 2019 bude probíhat v rámci Charity Ostrava Tříkrálová sbírka. Také
v našem kostele bude možnost přispět do této sbírky v neděli 5.1.2020.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

