
17. dubna 2022 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
17.4. 

 

HOD BOŽÍ 
VELIKONOČNÍ  

8.00 
Za + přátele, spolužáky a 

spolupracovníky 

9.30 
Za Jiřího a Jindřišku Cvešperovy, 

jejich děti a rodinu 

17.30 
Za ochranu před Zlem, za dar 

zdraví a duše v očistci 

Pondělí 
18.4. 

 8:00  

Úterý  
19.4. 

 16:30 
Za + Josefa Lisovského 

k nedožitému jubileu, jeho  

+ manželku a živou rodinu 

Středa 
20.3. 

 16:30 
Za + manžela a rodiče z obou 

stran, švagra a švagrovou 

Čtvrtek 
21.4. 

 16:30 
Za zdraví pro Františka Trundu, 

manželku Pavlu a živou i + rodinu 

Pátek  

22.4. 
 16:30 Za Viktorii Hranickou 

 

Sobota  
23.4. 

 7.30  

Neděle 
24.4. 

 

2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

8:00  

9.30 
K 20. Výročí svatby, za dar zdraví 

a Boží požehnání do dalších let 

17.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slavnost Zmrtvýchvstání Pána – Boží hod velikonoční (17.4.2022)  

 

 Dnes byla sbírka na salesiánské bohoslovce.  

 Bohoslužby ve Velikonočním oktávu:  

18.4. pondělí   8:00   mše sv.  

19.4. úterý   16:30  mše sv.  

20.4. středa  16:30  mše sv.  

21.4. čtvrtek  16:30  mše sv. se střediskem mládeže  

19.4. pátek   16:30  mše sv.  

20.4. sobota  7:30  mše sv.  

 Příští neděle je 2. velikonoční – zv. Bílá.  

 Za 14 dní, 1.5., na 3. neděli velikonoční v našem kostele patrocinium – poutní slavnost 

sv. Josefa-Dělníka.  

 Za 3 týdny, 8.5., na 4. neděli velikonoční při bohoslužbách společné udílení svátosti 

nemocných. Zájemci se hlaste nebo své blízké nahlaste v sákristii.  

 A za měsíc, 15.5.2022, při bohoslužbě v 9:30 se některým dětem dostane pozvání ke 

Stolu Pána, aby poprvé přijaly Tělo Páně. 

 Již dnes vás zveme na společné prožití letošního Dne ostravského Boska kolem svátku 

Marie Pomocnice křesťanů. Bude to víkend 20.-22.5. – tedy ne den, ale Dny ostravského 

Boska, a to v Hodoňovicích. Hlavní program bude v sobotu, jako host je zván Pavel 

Kuneš, kněz z Klecan u Prahy, katecheta a zakladatel křesťanského vysílání ČRo a ČT.  

Budeme rádi, když si uděláte čas: jednak na poznání naší táborové základny 

v Hodoňkách a především na poznání sebe navzájem.  

 Od 31.7. do 6.8. bude v Hodoňovicích letní tábor pro rodiny s dětmi. Na tomto táboře 
jsou ještě volná místa. Podrobnější informace na vývěsce nebo u manželů Turowských. 

 Rádi bychom Vás také pozvali do naší kavárny v prostorách střediska. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. 

 


