
1. března 2020 
 

 1. NEDĚLE V POSTNÍ 

 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
1.3. 

1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

8.00 Za rodinu Zářickou 

9.30 Za + babičku Bedřišku 

17.30 Za rodiče a děti z obou stran 

Pondělí 
2.3. 

 19.00  

Úterý  
3.3. 

 16.30 
Za spolupracovníky Zdravotního 

střediska Vratimov 

Středa 
4.3. 

 16:30 Za + Ludmilu Kubzovou 

Čtvrtek 
5.3. 

 16:30 Za děti a mládež 

Pátek  
6.3. 

 16.30 Za Annu Hajdukovou a její rodinu 

Sobota 
7.3. 

 7.30 
Za opuštěné duše, na které nikdo 

nevzpomíná 

Neděle 
8.3. 

 

 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

 

 

8.00 Za rodinu Paškovou 

9.30 
Za rodiče Doleželovy, syna a rodiče 

Šimečkovy, dceru s manželem, 
vnučku s manželem a prarodiče 

17.30 
Za živou rodinu k PM. Ustavičné 

pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sbírka minulé neděle 23.2.2020, sbírka „Haléř sv. Petra“ vynesla v našem kostele 
8 579,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Zítra v pondělí 2.3.2020 se uskuteční v Salesiánském středisku don Bosco přednáška 
ředitele organizace NePornu.cz - Peta Luptona, který bude přednášet o škodlivosti 
pornografie pro náš život. Přednáška se uskuteční po tradiční studentské mši, která se 
koná v 19:00 a na kterou jste taktéž zváni, samotná přednáška pak začne ve 20:00 hod. 

 V tomto týdnu zemřela paní Anna Vaštíková, která navštěvovala náš kostel. Její pohřeb 
bude v pátek 6.3.2020 v našem kostele sv. Josefa ve 14:00 hodin. Děkujeme za 
modlitbu. 

 Na sobotu 7.3.2020 chystáme Ministranstké soustředění před velikonocemi. Začínáme 
v 15:00 hodin. Na programu bude ministrantská teorie a praxe, deskovky, možnost 
přespání ve vlastním spacáku do neděle.  

 Křížové cesty se v postní době v našem kostele modlíme každý pátek v 15.50 a v neděli 
v 16.50 hodin přede mší svatou. Byli bychom rádi, kdyby se ve vedení vystřídalo více lidí. 
Texty máme k dispozici v sakristii – tam se také můžete zapsat.  

 Postní misijní kalendář – podpořme salesiánské misijní dobrovolníky svojí modlitbou i 
případným darem. V červnu letošního roku budou z našeho kostela tito dobrovolníci 
vysláni do misií. 

 Nové číslo salesiánského magazínu – jde o časopis, který je k dispozici zdarma a nabízí 
celou řadu zajímavých článků ze salesiánského světa.  

 Po mši jste zváni na kafe do našeho baru ve středisku. 
 


