18. října 2020
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(MISIJNÍ NEDĚLE)
den

liturgická oslava

hodina
Za + Julii Tkáčovou

Neděle
18.10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(MISIJNÍ NEDĚLE)

Za děti a mládež
Za + rodinu Zapalačovu

Pondělí
19.10.
Úterý
20.10.

Za + Františka Mikulca a k 10.
výročí úmrtí rodičů

Středa
21.10.

Na úmysl dárce

Čtvrtek
22.10.

Za děti a mládež

Pátek
23.10.

Za + Antonii Besenzoni, rodiny
Bělíkovu, Kupkovu a na poděkování
za 70 let života

Sobota
24.10.

Za Petra Kufu a rodinu

Neděle
25.10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za dceru, na poděkování za 42 let
života s prosbou o další Boží
požehnání a ochranu PM
Za + manžele Břetislava a Marii
Krejčí



Bohoslužby v našem kostele se 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.

