3. května 2020
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

Neděle
3.5.

liturgická oslava

hodina

úmysl bohoslužby

8:00

Za + Emila Káňu, manželku, rodiče
z obou stran, duše v očistci a živou
rodinu

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za + manžela Jana ke 2. výročí
úmrtí a + rodiče z obou stran
Za + Albínu Krejčíkovou

Pondělí
4.5.
Úterý
5.5.
Středa
6.5.

Sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka

Čtvrtek
7.5.
Pátek
8.5.

Panny Marie, Prostřednice
všech milostí

18:00

Za + rodiče Marii a Dušana

18:00

Za duše v očistci

18:00

Za děti a mládež

18:00

Na úmysl dárce

Sobota
9.5.
8:00
Neděle
10.5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Sylvii Kunderovou

Bohoslužby v kostele sv. Josefa od úterý 28. 4. 2020:



Úterý, středa, čtvrtek, pátek v 18:00 (s možností sv. smíření 15 min. před
bohoslužbou a případně po ní)
Neděle v 8:00 (bez možnosti sv. smíření)

Max. počet účastníků je zatím 15.
Je třeba si rezervovat místo na bohoslužbě v tabulce rezervace Bosco. Vzhledem k zatím velmi
omezené kapacitě se pište pouze na jednu bohoslužbu týdně ve všední dny a jednu
bohoslužbu nedělní 1 x za 2 týdny.
Kostel bude otevřen 30 min. před začátkem bohoslužby.
Další případné změny v organizaci bohoslužeb sledujte zde na webových stránkách.
Nedělní bohoslužby v domácím prostředí od neděle 3.5.2020
Nabízíme možnost slavit neděli s knězem ve Vašem domácím prostředí (byt, dům, zahrada)
v přiměřeném počtu vzhledem k prostoru. V rámci návštěvy je také možnost přijmout
svátost smíření.
Zájemci, nebojte se kontaktovat P. Jiřího Cahu na ostrava.caha@sdb.cz nebo na +420
737 309 909.
Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na
bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30.
dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek (viz dodržení pravidel
níže) se zvýší na 100 účastníků.
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující,
kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích
bohoslužby platí od 12. března 2020.
● Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky,
lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje
shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a
individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
●

Všechny úmysly, které nebudou slouženy v kostele, budou spolubratry odslouženy při
soukromých bohoslužbách v kapli. Po skončení omezení se můžete v sakristii domluvit
na případné přesunutí mešní intence na jiný termín.
● Kostel zůstane otevřen každý den (8-18 h) k osobní modlitbě.
● Přehled mší svatých na webu on-line: https://www.mseonline.cz/
● Další zajímavé články na internetových stránkách, kam zveme k nahlédnutí na adrese:
www.boscoostrava.cz.

