6. prosince 2020
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
den

liturgická oslava

hodina

8:00
Neděle
6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za zdraví a Boží pomoc pro Marii
a Evu

9:30
17:30

Za + rodinu Krkoškovu

18:00

Za živé a zemřelé dobrodince
salesiánského díla v Ostravě

Středa
9.12.

16:30

Za rodinu Luxovu, Jiříkovu a duše
v očistci

Čtvrtek
10.12.

16:30

Za prarodiče Kolondrovy

Pátek
11.12.

16:30

Za Věru Novákovou

Sobota
12.12.

7:30

Za + Vavřince a Filoménu

8:00

Za Věru Novákovou

9:30

Za + Annu a Josefa Endeovy,
a rodinu

Pondělí
7.12.
Úterý
8.12.

Neděle
13.12.

PANNY MARIE POČATÉ BEZ
POSKVRNY DĚDIČNÉHO
HŘÍCHU

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

17:30



Od 3.12.2020 je kostely možné na bohoslužby zaplnit max. z 30% kapacity. V našem
případě je to max. 70 - 80 míst vyjma kněze s asistencí. Není třeba si v současnosti
rezervovat místa na bohoslužby.



Avizovaná mše na poděkování za 30 let obnovené činnosti v úterý 8.12. v 18:00 na
Slavnost Panny Marie Neposkvrněné v našem kostele bude. Z důvodu přenosu pohřbu
P. Benna Beneše z Prahy ve 13:00 hod, nebude mše z našeho kostela v 18:00 hod
přenášená TV Noe.



Od soboty 12.12.2020 bude již pravidelně bývat mše svatá v 7:30 hod. Před touto mší
je možné se účastnit společné modlitbě ranních chval.



Od února je již vybráno ze sbírek a od jednotlivých dárců celkem 251 860,- Kč. Celková
cena díla bude 300 tisíc korun. Do cílové částky zbývá ještě sesbírat 48 tisíc korun. Velký
dík patří všem, kteří na toto dílo již přispěli a přispějí. Vitráž bude instalovaná až
v následujícím roce. Do té doby ještě musíme připravit rám, fasádu a osvětlení. Snad
nám epidemiologická situace dovolí společné požehnání na konci května 2021.

 Každý týden v pátek nebo v sobotu budeme posílat mailem materiály k slavení
následující neděle a impulsy k „pozitivnímu“ prožívání této „pozitivní“ doby. Pokud
podněty nedostáváte a chcete, tak v zákristii napište svou mailovou adresu. Mimo
nouzový stav posíláme 4 x ročně informace o salesiánském díle v Ostravě.

