17. května 2020
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den

Neděle
17.5.

liturgická oslava
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pondělí
18.5.

hodina

úmysl bohoslužby

8:00

Za živé a + dárce našeho díla

Za živou a + rodinu Legerskou
Margecínovu,
Vlčkovu a za duše v
9:30
očistci
Za živou a + rodinuMarkovou a
17:30
Švarcovou

19:00

Úterý
19.5.

16:30

Za živou rodinu, aby je Pán
provázel svou milostí a vedl je do
svého království

Středa
20.5.

Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

16:30

Za + Dietra Pchalka a živou
rodinu

Čtvrtek
21.5.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

16:30

Za děti a mládež

Pátek
22.5.

16:30

Za Mons. Antonína Kupku, rodiče
a sourozence

Sobota
23.5.

7:30
8:00

Neděle
24.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9:30

Za + rodiče a živou a + rodinu

17:30

Za + Annu Sulitkovou

Bohoslužby v kostele sv. Josefa od úterý 12. 5. 2020:
Pondělí v 19:00 (studentská), Úterý, středa, čtvrtek, pátek v 16:30
(s možností sv. smíření 15 min. před bohoslužbou a případně po ní)
Sobota v 7:30
Neděle v 8:00, 9:30,17:30
Max. počet účastníků 100.
Kostel bude otevřen 30 min. před začátkem bohoslužby.
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující,
asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích
bohoslužby.
● Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení stanovených pravidel !!!
● Od pondělí 18.5.2020 budou opět bývat pondělní studentské mše v 19:00 hodin
v našem kostele sv. Josefa.
● Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela.

V kalendáři je zatím dostatek volných termínů.
● Příští neděli 24.5.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách
střediska mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi.
● Zahajujeme pravidelné sbírky druhou neděli v měsíci na novou vitráž do našeho
domu. Výsledky můžete sledovat vzadu kostela na panelu k vitráži.
●

Další zajímavé články na internetových stránkách, kam zveme k nahlédnutí na adrese:
www.boscoostrava.cz.

