11. října 2020
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
den

Neděle
11.10.

Pondělí
12.10.

liturgická oslava

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

hodina

8:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Márii
a Ivetu

9.30

Za + Rudolfa Pištěka

17.30

Za Zdenka Zahořánského, rodiče
Věru a Ivana

Sv. Radima, biskupa

Úterý
13.10.

Za rodiče Tomaštíkovy a duše v
očistci

Středa
14.10.

Na úmysl dárce

Čtvrtek
15.10.

Sv. Terezie od Ježíše, panny
a učitelky církve

Na poděkování za přijatá
dobrodiní a za dar víry pro naše
rodiny a ochranu Panny Marie

Pátek
16.10.

Sv. Hedviky, řeholnice,
hlavní patronky Slezska

Za + rodiče Slánské, Anežku
Petrovou a duše v očistci

Sobota
17.10.

Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

Za dary Ducha Svatého pro
Josefa, Mariana a Ladu

Neděle
18.10.

Za + Julii Tkáčovou
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(MISIJNÍ NEDĚLE)

Za děti a mládež
Za + rodinu Zapalačovu



Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů do neděle 25. října
včetně omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob, nicméně u nás se bohoslužby
nebudou konat z kapacitních důvodů vůbec. Všechny intence (úmysly) bohoslužeb
konaných v tomto období budou odslouženy při bohoslužbách v kapli salesiánské
komunity. Předsíň kostela bude otevřena k osobní modlitbě od 9.00 do 18.00. Ruší se
také všechny plánované akce v daném termínu. Budoucí změny sledujte na naší webové
stránce.

 Bohoslužby nebudou, můžete nějakou mši sv. sledovat na TV Noe nebo na internetu, ale
ještě lepší a užitečnější varianta, kterou preferujeme, je domácí nedělní slavnost.
K tomu vám nabízíme brožurku jako pomůcku k přípravě takovéto bohoslužby. Vzadu je
k dispozici na stolku.
 Každý týden v pátek nebo v sobotu budeme posílat mailem materiály k slavení
následující neděle a impulsy k „pozitivnímu“ prožívání této „pozitivní“ doby. To jsme již
dělali při první vlně koronaviru. Pokud podněty nedostáváte a chcete, tak vzadu na
stolku napište svou mailovou adresu. Mimo nouzový stav posíláme 4 x ročně informace
o salesiánském díle v Ostravě.
 Zredukovali jsme odběr Katolického týdeníku do kostela z 20 ks na současných 10 ks,
neboť mnoho výtisků zůstávalo. Objednejte si zasílání tohoto kvalitního periodika domů
za stejnou cenu, abyste nebyli závislí na otevřeném kostele a budete moci ho číst již ve
středu před danou nedělí. Pokud nevíte, jak ho objednat, přijďte po skončení do
sakristie a pomůžeme Vám.
 Po skončení bohoslužby u východu z kostela proběhne sbírka na vitráž nad hlavní vchod
do domu. Děkujeme všem dárcům.

