
19. ledna 2020 
 

 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
19.1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

8.00 
Za společenství rodin z našeho 

kostela 

9.30 
Za + Petra Majera, Annu 

Turowskou a duše v očistci 

17.30 
Za + Hedviku Zublovou, syna, 

dceru a duše v očistci 

Pondělí 
20.1. 

sv. Šebestiána, mučedníka 19.00  

Úterý  
21.1. 

Sv. Anežky Římské,  
panny a mučednice 16.30 

Za Miladu a Vladimíra Buchtovy, 

rodiny z obou stran a duše v 
očistci 

Středa 
22.1. 

 16:30 

Za Dr. Macha a za Boží pomoc 
pro Helenu a Františka 

Brocardovy a jejich děti 

Čtvrtek 
23.1. 

 16:30 Za děti a mládež 

Pátek  

24.1. 
Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 

16.30 Za Annu Hajdukovou a její rodinu 

Sobota 
25.1. 

Svátek Obrácení svatého 

Pavla, apoštola 
7.30 Za rodiče a příbuzné 

Neděle 
26.1. 

 

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

 

8.00 Za maminku Zdeňku Tichou 

9.30 
Za živou a + rodinu Zbořilovu, 

Miklovu a Petrušovu 

17.30 Za Markétu Kolářovou 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek 
volných termínů. 

 Na lednovém setkání pastorační rady, byla projednána příprava na ples - Bosco point, 
dětský maškarní ples, postní duchovní obnova. Dále byla zhodnocena Tří králová sbírka, 
možnost pro rodiny s dětmi navštívit festival SHM, výlet pro ministranty, pouť na 
některé poutní místo a vybudování nové vitráže v průčelí našeho domu k 30. výročí 
obnovení činnosti salesiánů v Ostravě. 

 Dnes v neděli 19.1.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách 
střediska mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi. 

 Blíží se termín Salesiánského plesu – BOSCO POINT, který bude v sobotu 25. ledna. Už 
nyní je možné přinášet dárky, které by někomu udělaly radost v tombole. Věci můžete 
předat v sakristii kostela, nebo na vrátnici domu.  

 Don Bosko Point - V sobotu 25. ledna od 16:00 hodin se koná v tělocvičně střediska 
Don Bosko Point. Je to setkání celé farnosti - seniorů, rodičů, mládeže, dětí při dobré 
muzice a tanci. Slovo „point“ znamená „ bod“, „místo“. Chceme se takto setkat u 
příležitosti svátku Dona Boska. Od 16:00 do 19:00 hodin se setkají rodiny, rodiče s dětmi 
a senioři při dobré hudbě, programu, vínečku nebo kafi. Od 19:00 hodin do jedné 
hodiny pak proběhne program podobný tradičnímu plesu s tombolou. Jste všichni zváni, 
vstupenky budou dvojí a to na večerní program za 130,- Kč, rodinný program do 19:00 
hodin za 80,- Kč, děti do 15ti let v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenky se prodávají u 
P. Stanislava a Jiřího Cahy.  

 Zakladatele salesiánů sv. Jana Boska oslavíme při nedělních bohoslužbách v neděli 2. 

února. 

 V pondělí 10.2.2020 od 17:00 – 20:00 hod, bude v našem kostele večer mladých s P. 

Braňo Kožuchem z Oravy. Bližší informace na nástěnce kostela. 

 Na neděli 23. února 2020 se chystá již tradiční maškarní ples pro rodiče s dětmi od 15:00 

hodin. 

 Po mši svaté jste zváni do naší kavárny. 

 


