
1. května 2022 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
1.5. 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

SV. JOSEFA, DĚLNÍKA 

8.00 
Za Viléma Niesnera, vnuka a 

rodiče z obou stran 

9.30  

17.30 
Za + manžele Břetislava a Marii 

Krejčí 

Pondělí 

2.5. 
Sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 
19:00  

Úterý  
3.5. 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLŮ 

16:30 Za + Karla Tovaryše 

Středa 
4.5. 

  Úmysl přeložen na sobotu 

Čtvrtek 
5.5. 

 16:30 
Za + biskupa Františka 

Lobkowicze, otce Aloise Hurníka a 
duše v očistci 

Pátek  

6.5. 
Sv. Jana Sarkandra,  

kněze a mučedníka 
16:30 

Za živou a + rodinu Müllerovou, 
Hamžovou, Buriánovu, Nedošínskou, 

dary víry, zdraví, naděje a lásky 

 

Sobota  
7.5. 

 7.30 
Za dary DS pro Marii, Josefa a 

Mariána 

Neděle 
8.5. 

 

4. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 
 

8:00  

9.30  

17.30 Za Danu Weiserovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. neděle velikonoční – poutní slavnost sv. Josefa-Dělníka, patrona kostela (1.5.2022)  

 Začíná mariánský měsíc květen. Májové pobožnosti budou následující:  

Pravidelně každý pátek po mši sv., se zamyšlením na texty o synodálním procesu, kterým 

prochází celá církev.  

Další májové zajišťované různými skupinami podobně jako křížové cesty nepravidelně 

v různé dny i čas a vždy budou v neděli připomenuty.  

Tento týden tedy v pátek 6.5. po mši sv.  

 Tuto středu 4.5. mše sv. v 16:30 MIMOŘÁDNĚ NEBUDE !!!  

 Příští neděle je 4. velikonoční, mj. den, kdy můžeme v souvislostech ruské agrese na 

Ukrajině uvažovat, zda je to Den osvobození nebo Den konce II. světové války. Zároveň 

je to Svátek matek. V 9:30 hod. bude společné udílení svátosti nemocných. Odpoledne 

od 15 hodin bude společenství rodin v prostorách střediska. 

 O víkendu 21.5. jsme všichni zváni do Hodoňovic na společné prožití letošních Dnů 

ostravského Boska. Hlavní program bude v sobotu, jako host je zván Pavel Kuneš, kněz 

z Klecan u Prahy, katecheta a zakladatel křesťanského vysílání ČRo a ČT. Na našem webu 

dnes uveřejňujeme něco o jeho životě z Paměti národa. Budeme rádi, když si uděláme 

čas: jednak na poznání naší táborové základny v Hodoňkách a především na poznání 

sebe navzájem.  

 Mezi tiskovinami je nové číslo Salesiánského magazínu.  

 Vpravo u sákristie je nabídka knih k zakoupení, zvláště se zaměřením na aktuální 

události ve světě a v církvi: např. Odpoledne křesťanství Tomáše Halíka. Knihy jsou za 

výhodnější cenu, než v knihkupectví. Knihy, prosíme, PLAŤTE V SÁKRISTII.  
 


