
29. prosince 2019 
 

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA  

 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
29.12. 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 

JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA  

8.00 Za + manžela a celé příbuzenstvo 

9.30 Za celou živou rodinu 

17.30 
Za + maminku Olgu Klírovou, 
bratra Jiřího Svatého a rodinu 

Papežovou 

Pondělí 
30.12. 

 14:00 Za + Jaroslavu Chvistkovou 

Úterý 
31.12. 

Sv. Silvestra I. 
Poděkování za rok 

16.30 

 
Za přijatá dobrodiní  

v uplynulém roce 
 

Středa 
1.1. 

 
 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

 
8.00 

 

9.30 
 
 

17.30 

 

Za + Marii Ďurikovou 
 

Za spásu duše + Maxmiliána 
Ryboře a zarmoucenou rodinu 

 
Za +Marii Tronkovou, jejího 

tchána Štefana Tronku a za duše 

v očistci 

Čtvrtek 
2.1. 

Sv. Basila Velikého a Řehoře 
Naziánského, biskupů a 

učitelů církve 
16:30 

Za + Vlastu a Miroslava 
Fridrichovy, + babičku a duše  

v očistci 

Pátek  
3.1. 

 16.30 
Za MUDr. Pavla Drbuška, syna, 
rodiče, bratra a za duše v očistci 

Sobota 
4.1. 

 7:30 Za + rodiče a bratra 

Neděle 

5.1. 
 

SLAVNOST  

ZJEVENÍ PÁNĚ 

8.00 
Za rodiče Ferdinanda a Marii Šťabovské, 

Antonii Žurovou, bratra Vladimíra a syna 

Aleše Mikurdu 

9.30 Za živou a + rodinu Zapletalovu 

17.30 
Za těžce nemocnou sestru Marii 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Studentská mše svatá zítra v pondělí 30.12.2019 v 19:00 hod nebude. Odpoledne ve 
14:00 hodin bude zádušní mše svatá s rozloučením za paní Jaroslavu Chvistkovou, která 
pravidelně navštěvovala náš kostel. 

 Pozítří v úterý 31.12.2019 bude mše svatá v 16:30 hodin, na poděkování za uplynulý rok 
2019. Po mši svaté jste zváni na malý přípitek v baru střediska. 

 Ve středu na Nový rok 1. 1.2020 budou bohoslužby jako v neděli ( 8:00.9:30,17:30).  

 Od 1. – 14. ledna 2020 bude probíhat v rámci Charity Ostrava Tříkrálová sbírka. Také 
v našem kostele bude možnost přispět do této sbírky v neděli 5.1.2020. 

 Blíží se termín Salesiánského plesu – BOSCO POINT, který bude v sobotu 25. ledna 
2020. Už nyní je možné přinášet na vrátnici dary do tomboly.  

 Po mši svaté si můžete zakoupit knihy, které jsou připraveny u zadní stěny pod kůrem. 
Knihy jsou rozděleny do tří kategorií: za 100,- Kč pak za 50,-Kč a zcela zdarma (nebo za 
dobrovolný dar). Peníze můžete vhodit do pokladničky u časopisů.  

 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku. 
 
 


