16. května 2021
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

Neděle
16.5.

liturgická oslava

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + Marii Dudovou, manžela,
dceru Marii a rodiče z obou stran

9.30

Za + tatínka Ludvíka, rodinu
Šindelkovou, Jirsovou, Seluchovu a
duše v očistci

17.30

Za + Karličku Dorazilovou a
Ludvíka

16.30

Za živou a + rodinu Hradilovu a
Machačovu

16.30

Za + rodiče Karla a Anežku
Praisovy, jejich + sourozence a
duše v očistci

16.30

Za + Karla Haisiga a celou
zemřelou rodinu

Pondělí
17.5.
Úterý
18.5.
Středa
19.5.
Čtvrtek
20.5.

Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

Za + rodiče Jana a Annu

Pátek
21.5.

16.30 Němcovy, + sourozence a duše v
očistci

Sobota
22.5.

Neděle
23.5.

7.30

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

8.00

Za + Františka Ference, otce a
celou + rodinu

9.30

Na poděkování za dožití 77 let
života a dar zdraví

17.30

Za Marii Vaškovou

 Ve sbírce minulý týden 9.5.2021 na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo
v našem kostele 6 097,- Kč. Děkujeme všem kteří jste přispěli do této sbírky.
 Májové pobožnosti – budou v květnu každý pátek (tedy celkem 4x) v závěru eucharistie.
 Před svatodušními svátky, v sobotu 22.5. 2021 bude DUCHOVNÍ OBNOVA (po dlouhé
době od loňského února). Začneme přednáškou P. Libora Botka – děkana našeho
ostravského děkanátu v 9:00. V nabídce bude prostor ticha, svátosti smíření a na závěr
zakončíme mší svatou. (tentokrát bude obnova bez společného oběda). Vzhledem
k tomu že součástí obnovy bude mše svatá, tento den NEBUDE RANNÍ MŠE v 7:30 ani
modlitba breviáře.
 Téhož dne 22.5. večer od 21:00 hod. by byla SVATODUŠNÍ VIGILIE – BDĚNÍ: čtení
Božího slova, ticho, zpěvy a modlitba o nové vylití Ducha svatého. Společenství kolem
kostela, středisko mládeže i salesiánská komunita stojí před novými výzvami a prochází
procesem hledání.
 POZOR: V týdnu 24. – 29.5. 2021 (út, st, čt, pá, so) mimořádně NEBUDOU BOHOSLUŽBY
 Děkujeme dnes také všem, kteří umožnili svými dary realizaci nové vitráže
Zmrtvýchvstání na našem domě z ulice Vítkovické. V uplynulém týdnu byla tato vitráž
instalována, aby ožila i pro lidi, kteří ji budou pozorovat z ulice budeme ještě hledat
řešení jejího podsvícení. Slavnostní požehnání plánujeme na pátek 11. června na
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova po odpolední mši v 16:30 za přítomnosti našeho
biskupa Martina.

