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den

liturgická oslava

hodina

8.00
Neděle
13.6.
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9.30
17.30

Pondělí
14.6.
Úterý
15.6.

úmysl bohoslužby
Za + Alžbětu Jiřičkovou, manžela,
neteř Danu s manželem a rodiče
z obou stran
Za živé a + dobrodince a dárce
salesiánského díla v Ostravě
Za + Marii Klimeckou

19:00
16:30

Za rodinu Zapletalovu

Středa
16.6.

16:30

Za + Antonína, Petra, Zdeňka,
živou a + rodinu a za duše
v očistci

Čtvrtek
17.6.

16:30

Za + Jozefa, Margitu a duše v
očistci

Pátek
18.6.

16:30

Za živou a + rodinu Zbořilovu,
Miklovu a Petrušovu

7:30

Za + Jaroslava Vybírala

8.00

Za + Antona a Aloize

9.30

Za + Jána, Sidonii a Otylii

17.30

Za zdraví a pokoj v rodině

Sobota
19.6.
Neděle
20.6.

sv. Víta, mučedníka

Sv. Jan Nepomuk Neumann

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 V pátek byla otcem biskupem požehnána vitráž. Vzadu na stolku si můžete vzít zdarma
pamětní list s výkladem symboliky barev a tvarů. Dále za příspěvek 100 Kč si můžete
odnést samolepící průhlednou folii vitráže, kterou si můžete doma nalepit zevnitř na
okno.
 V úterý 15. června po mši svaté zveme dědečky a babičky na Boscosenior společenství.
Bližší informace u paní Marty Zbořilové.
 Příští neděli 20. června zveme po mši svaté v 9:30 na kavárnu před kostelem. Při této
příležitosti vás prosíme o napečení buchet, které doneste před zahájením mše svaté do
sakristie.
 V neděli 27. června vás salesiáni a salesiáni spolupracovníci zvou od 15 hodin na
manželské společenství neboli společenství rodin. Zveme i další zájemce. Protože bude
setkání spojeno s občerstvením, hlaste se do úterý 22. června Romanovi Turowskému.
Kontakt je v sakristii.
 "Vzadu pod kůrem na stolku je nabídka knih, které jsou navíc z naší knihovny. Jsou k
dispozici ZDARMA. Čerstvá nabídka je věnována tématu Eucharistie. Zároveň prosíme nedávejte tam tiskoviny, kterých se vy zbavujete nebo jsou svým obsahem pokleslé,
např. časopis Světlo nebo různá soukromá zjevení apod. - děkujeme.
 Nové číslo Salesiánského magazínu k dispozici zdarma. V tomto čísle je rozsáhlý článek
věnovaný práci salesiánského střediska u nás v Ostravě a celá řada dalších zajímavých
článků.
 Koncem dubna byla uzávěrka programu Fajnový prostor, který vypisuje město Ostrava,
jehož cílem je zkulturnění venkovních veřejných prostor v Ostravě, do kterého se zapojí
místí komunita. Podali jsme projekt pod názvem Revitalizace okolí Don Boska. Jde o
úpravu travnatých ploch před kostelem a vedle kostela. Předložený projektový záměr
neprošel do 2. kola, ale je možné ho přepracovat a podat do konce července znovu.
Komise nesouhlasila s umístěním uměleckých děl - soch sv. Josefa, Dona Boska a Dr.
Malého, vytýkala nedostatečnou funkčnost pro lidi, nesouhlasila s popínavkami na patě
věže kostela a připadalo jí malé zapojení lidí do přípravy a realizace projektu. Na základě
toho opouštíme pojetí sv. Josefa, Dona Boska a Dr. Malého v sochách, ale chceme je
vyjádřit symbolicky v herních prvcích pro děti: Don Bosco - chození po laně, symbol
rovnováhy v životě, Dr. Malý - trampolína v zemi; symbol zdraví, Josef - nějaký herní
prvek ze dřeva; symbolika manuální zručnosti či edukace. Vzadu je nástěnka s
předloženým projektem. Prosíme Vás o nápady k přepracování projektu a ochotou se
zapojit do realizace. Obracejte se do konce června na Jiřího Cahu.

