
26. prosince 2021 
 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 

(SV. ŠTĚPÁNA) 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
26.12. 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 

(SV. ŠTĚPÁNA) 

8.00 
Za živou a + rodinu Kuřišovu a 

dary DS pro Pavla 

9.30 Za rodiny našeho společenství 

17.30 
Za dárce a dobrodince 

salesiánského díla v Ostravě 

Pondělí 
27.12. 

sv. Jana Evangelisty, 
apoštola a evangelisty 

  

Úterý  
28.12. 

Svatých Mláďátek, 

mučedníků 
16:30 Na úmysl dárce 

Středa 
29.12. 

 16:30 
Za salesiány P. Jana a P. Václava 

Hurníkovy 

Čtvrtek 
30.12. 

 16:30 
Za živou a + rodinu Kuřišovu a 

dary DS proo Pavla 

Pátek  
31.12. 

Sv. Sivestra I. papeže 16:30 Na poděkování za uplynulý rok 

Sobota 
1.1. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE 

8:00 
Za živou a + rodinu Burgetovu na  

poděkování a za duše v očistci 

9.30 
Za paní Věru Lyčkovou a duše v 

očistci 

17.30  

Neděle 
2.1. 

 

 

2. NEDĚLE  

PO NAROZENÍ PÁNĚ 

 

8:00  

9.30 

Za Štefana Tronku, Petra Tronku, 
rodiny Tronkovu a Isabelovu a za  

duše v očistci 

17.30  

 

 

 

 

 



 

 

 V pondělí 20. 12. 2021 v časných ranních hodinách ve věku 86 let doputoval do 
nebeského Betléma P. Alois Hurník salesián Dona Boska Za všechno, čím nás Bůh skrze 
něj obdaroval, poděkujeme a o život v plnosti s Bohem poprosíme při eucharistii v 
pondělí 27. prosince 2021 ve 12 hodin v kostele sv. Josefa (Don Bosco) v Moravské 
Ostravě. Poté tělo Aloise uložíme do salesiánského hrobu na Slezské Ostravě. 
Rozloučení bude možné sledovat na webových stránkách www.boscoostrava.cz 
Děkujeme za Vaše modlitby. 

 Poděkování za pomoc při přípravě kostela na Vánoce patří těm, kteří připravili vánoční 
stromečky a betlémy v našem kostele. Stejně velké poděkování patří i těm, kteří 
pravidelně kostel uklízejí a zdobí květinami.  

 Zakončení občanského roku. Večerní mše svatá v pátek 31. prosince bude v 16:30 hod, 
na poděkování za to, co jsme od Boha přijali. Po bohoslužbě si v prostorách střediska 
popřejeme do dnů nového roku 2022. 

 Hledáme děti i dospělé, vedoucí skupinek, pro Tříkrálovou sbírku, která proběhne 
v sobotu 8. ledna 2022. Zájemci se přihlásí u otce Stanislava.  
 


