21. března 2021
5. NEDĚLE POSTNÍ
( 40 DENÍ )
den

liturgická oslava

hodina

8:00

Za + Annu Vaštíkovou a + rodinu

9:30

Za zdraví a Boží požehnání pro
rodinu Suchou

17:30

Za + Annu a Josefa Endeových

Úterý
23.3.

16:30

Za duše v očistci

Středa
24.3.

16:30

Za Pavla k nedožitým 70.
narozeninám

16:30

Za zdraví a Boží pomoc v rodině

Pátek
26.3.

16:30

Za vyřešení zdravotního ohrožení
pandemie

Sobota
27.3.

7:30

Za + Antonii, Petra, Zdenku, živou a
zemřelou rodinu a za duše v očistci

8:00

Za + Annu, Aloise a Antonína

9:30

Za + Vavřince, Filoménu a Aloise

17:30

Za duše v očistci

Neděle
21.3.

5. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí
22.3.

Čtvrtek
25.3.

Neděle
28.3.

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

6. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE

Omezení v počtu přítomných na bohoslužbách. V současné 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.
 Dnes v neděli 21.3.2021 je vyhlášená sbírka na podporu křesťanské televize TV NOE
sídlící u nás v Ostravě. Všem přispěvatelům děkujeme.
 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, každou středu ve 20 hodin. Odkaz
je na webových stránkách : www.boscoostrava.cz.
 Nabídka „společného“ Velikonočního třídení 2021. Velikonoční třídení je vlastně jeden
jediný Den umučení a vzkříšení Pána – přechodu ze tmy ke světlu, z otroctví ke svobodě,
ze smrti k životu. Letos prožijeme tyto dny ve stejné skupině s jedním knězem.
Mimořádně si můžeme vybrat a přihlásit se do 1 ze 3 skupin, podle toho, jak se cítíme:
Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

1. skupina: Jidášovci

16:30

09:00

19:30 (sobota po západu)

2. skupina: Herodovci

18:00

12:00

22:00 (sobota v noci)

3. skupina: Pilátovci

19:30

15:00

05:00 (neděle před svítáním)

Nelze „přeskakovat“ z jedné skupiny do jiné.
Bohoslužeb se může zúčastnit pouze 30 přihlášených – bez přihlášení se nelze zúčastnit
(mladší 6 let se přihlašovat nemusí).
Vzhledem k personální neobvyklosti bude součástí každé bohoslužby i její příprava.
Na Zelený čtvrtek Getsemanská zahrada z organizačních důvodů v kostele nebude.
Na Velký pátek pobožnost křížové cesty v kostele nebude. Doporučujeme svépomocně, bez
obrazovky. Nejedná se o křížové sezení.
Na Bílou sobotu k osobní modlitbě u Božího hrobu bude kostel otevřen od 9:00 do
15:00 hod. Ke slavení Velikonoční vigilie si přineste s sebou svou svíci, popř. brýle na čtení.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně na Boží hod velikonoční 4.4. v 8:00 nebo v 9:30 nebo v 17:30,
a přihlaste se jako obvykle.

