
 
 
 
 
 
 

 

7. února 2021 
 

 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 
den liturgická oslava hodina  

 
Neděle 

7.2. 
 

 

 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00 Za dar zdraví rodičů Seibertových 

9:30 
Za + Blaženu a Václava 

Bernátových 

17:30 Za rodinu Hovanetovu 

Pondělí 
8.2. 

   

Úterý  
9.2. 

 16:30 
Za + Františku Kotalovou  

a zemřelé z rodiny 

Středa 
10.2. 

sv. Scholastiky, panny 16:30 Na úmysl dárce 

Čtvrtek 
11.2. 

 

 

16:30 
 

 

Pátek  
12.2. 

 16:30 Za maminku Zdenku 

Sobota 
13.2. 

 7:30 Na úmysl dárce 

Neděle 
14.2. 

 

 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00  

9:30 
Na poděkování za životní jubileum 
s prosbou o další Boží požehnání 

a ochranu 

17:30 Za rodinu Dziakovou a Pištěkovou 



Omezení v počtu přítomných na bohoslužbách. V současné době je pátý stupeň systému 
PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti 
kostela. V našem kostele je to max. počet účastníků 25. Možnost rezervace na nedělní 
bohoslužby na našich webových stránkách. Prosíme zapisujte se do tabulky. 

Ve všední dny je možno přijít bez rezervace. Kostel bude otevřen 30 min. před začátkem 
bohoslužby. Další případné změny v organizaci bohoslužeb sledujte zde na webových 
stránkách. 

 Sbírka z ledna Tříkrálová sbírka na Charitu vynesla v našem kostele 8 960,- Kč. Všem 
dárcům děkuje  ostravská Charita. 

 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek 
volných termínů. 

 Možnost společné modlitby večerních chval on-line. Salesiáni a manželské společenství u 
kostela sv. Josefa Vás zvou každou středu ve 20 hodin na modlitbu večerních chval. Je 
možné se připojit přes aplikaci meet.jit.si. a do bílého pole zadejte "manzelskespolco" a 
dejte Start meeting. Potřebujete mikrofon a kameru. Odkaz je na webových stránkách : 
www.boscoostrava.cz. 
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