24. května 2020
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

liturgická oslava

hodina

úmysl bohoslužby

8:00
Neděle
24.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pondělí
25.5.
Úterý
26.5.

9:30

Za + rodiče a živou a + rodinu

17:30

Za + Annu Sulitkovou

19:00
16:30

Na úmysl dárce

Středa
27.5.

16:30

Za poskytnutí útěchy v těžké
nemoci

Čtvrtek
28.5.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
29.5.

16:30

Za + Luďka Lindovského a za
pozůstalou rodinu

Sobota
30.5.

Sv. Filipa Neriho, kněze

Sv. Zdislavy

Neděle SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
31.5.

7:30
8:00

Za živé a + dobrodince
salesiánského díla

9:30

Za všechny + z obou stran

17:30

Za rodiny našeho kostela

Bohoslužby v kostele sv. Josefa od úterý 26. 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 300.
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 !!!

● Dnes v neděli 24.5.2020 bude od 15 hodin manželské společenství v prostorách

střediska mládeže, na které jste zváni spolu s dětmi.
● Příští neděli 31.5.2020 bude sbírka na Diecézní charitu. Všem dárcům velké díky.
● Zveme Vás na výlet do Bohušova v sobotu 6.června 2020. Odjezd v 8:30 od Don Bosca
vlastními auty. Návrat kolem 18:30 hod. Zájemci se mohou hlásit u Lukáše Volného
mob.: 728 550 637 do 3. června 2020.
● Od úterý 8.6.2020 do pátku 12.6.2020 budou zrušeny mše v 16:30 hodin v našem
kostele sv. Josefa. Komunita salesiánů bude mimo Ostravu.
● Stále trvá možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela.

V kalendáři je zatím dostatek volných termínů.

