
16. ledna 2022 
 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
16.1. 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

8.00 Na poděkování za 90 let života 

9.30 Za + Otto Telmara a jeho rodinu 

17.30 Za + Pavla Volného 

Pondělí 

17.1. 
sv. Antonína , opata 19:00  

Úterý  
18.1. 

Panny Marie, Matky  
jednoty křesťanů 

16:30 Za + maminku 

Středa 
19.1. 

 16:30 
Za zdraví, dary Ducha Svatého  

a Boží pomoc 

Čtvrtek 
20.1. 

 16:30  

Pátek  

21.1. 
Sv. Anežky, panny a 

mučednice 
16:30 

Za rodinu Oravcovou, za Boží 

požehnání a dar pravé víry 

 

Sobota  
22.1. 

 7.30 Za živou a + rodinu Matějovou 

Neděle 
23.1. 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00 Za + Radima Holka 

9.30 Za + Josefa Antoniaze 

17.30 
Za + Annu Kupkovou, manžela, 

syna Zdeňka, živou a + rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zítra v pondělí 17.1. připomínka Ignáce Stuchlého při výročí jeho úmrtí v r. 1953. V tento 

den také začíná Provinciální kapitula českých salesiánů. Provázejme je modlitbou.  

 Od úterý 18.1. do úterý 25.1. je Týden za jednotu křesťanů. Zkusme se nejen za to 

modlit, ale také se o něco konkrétního ve vzájemném sblížení pokusit.  

 Ve středu 19.1. výročí upálení se Jana Palacha v r. 1969. Nezapomínejme na odkaz těch 

před námi, kteří nebyli lhostejní k nespravedlnosti a totalitě.  

 Pár mediálních informací:  

1. Už druhý měsíc se schází někteří v synodních skupinkách a uvažují o dobrém i zlém 

v církvi. Pozornost tomu věnuje i lednové číslo diecézního časopisu Okno a také na 

našich webových stránkách ostravského Boska můžete teď každou sobotu najít 

impulzy k inspiraci. Tentokrát sen zemřelého biskupa Jana Konzala o církvi v 21. stol.  

2. Vánocích zemřel P. Anton Otte, rodák z Vidnavy, osobnost česko-německého smíření 

a porozumění. Lednové číslo časopisu Okno píše i o tomuto našem rodákovi.  

3. Naše knihovna doporučuje k zapůjčení knihy s aktuálními tématy:  

- rozhovor se zmíněným P. Antonem Otte „Vzdálená Evropa?“,  

- 2 knihy o reformaci do nastávajícího Týdne za jednotu  

- a 4 tituly o církvi v dnešním světě vzhledem k probíhající synodě, zvl. od 

významného rakouského teologa Zulehnera.  

 A protože se přiblížil čas salesiánských světců, Ignáce, Františka Saleského a Jana Boska, 

vzadu pod kůrem je čerstvá nabídka salesiánské literatury zadarmo. Jsou tam také  

diáře na rok 2022 k rozebrání.  

 Možnost zapsání úmyslů mší svatých. V následujícím období se nabízí řada volných 

termínů k zapsání intencí mší svatých v sakristii.  

 

 


