14. března 2021
4. NEDĚLE POSTNÍ
( 40 DENÍ )
den

liturgická oslava

hodina

8:00

Za + Aloise Tichého

9:30

Za Jiřího Kaniu, rodinu a duše
v očistci

17:30

Za Vladislava Faigla

Úterý
16.3.

16:30

Za uzdravení maminky Evy
Havláskové

Středa
17.3.

16:30

Na poděkování za dar života
s prosbou o Boží požehnání do
dalších let

Čtvrtek
18.3.

16:30

Za + Marii Tronkovou a duše v
očistci

16:30

Za Danu Weiserovou

7:30

Na poděkování za dožitých 50 let
dcery Hany, dar zdraví duše i těla a
pomoc pro nalezení zaměstnání

8:00

Za + Annu Vaštíkovou a + rodinu

9:30

Za zdraví a Boží požehnání pro
rodinu Suchou

17:30

Za + Annu a Josefa Endeových

Neděle
14.3.

4. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí
15.3.

Pátek
19.3.

SV. JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE

Sobota
20.3.

Neděle
21.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

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.
 Možnost zapsat si intence (úmysly mší svatých) v sakristii našeho kostela. Je dostatek
volných termínů.
 Příští neděli 21.3.2021 bude vyhlášená sbírka na podporu křesťanské televize TV NOE
sídlící u nás v Ostravě. Všem přispěvatelům děkujeme.
 Doporučujeme Vaší pozornosti nové číslo Salesiánského magazínu, který si můžete vzít
zdarma, vzadu na stolečku s tiskovinami.
 Nabídka pro obohacení zajímavou knihou. Vzadu na stolečku s tiskovinami je několik
zajímavých knih k rozebrání. Pokud najdete knihu, která Vás zaujala, můžete si ji zdarma
vzít.
 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.
 V tomto týdnu ve středu 17.3.2021 budou společné večerní chvály o půl hodiny dříve
tedy v 19:30 hodin. Z důvodu možnosti sledovat zajímavý film podle knižní předlohy
s názvem „Z Paříže do Paříže.“ Doporučujeme se na tento film podívat na programu
Prima MAX od 20:00 hod. Zájemci si pak mohou tuto knihu zapůjčit v naší knihovně.

