
15. května 2022 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
15.5. 

5. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 

8.00 Za + rodinu Matějovu a Panákovu 

9.30  

17.30 
Za živou a + rodinu Markovou a 

Švarcovou 

Pondělí 

16.5. 
Sv. Jana Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 
19:00  

Úterý  
17.5. 

 16:30 
Na poděkování za dožití 70 let a 

další požehnání a ochranu 

Středa 
18.5. 

 16:30  

Čtvrtek 
19.5. 

 16:30 Májová střediska mládeže 

Pátek  

20.5. 
Sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 
16:30 

Za Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro rodinu Oravcovu 

 

Sobota  
21.5. 

   

Neděle 
22.5. 

 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

 
 

8:00 
Poděkování za 78 let života Marie 

Košinové 

9.30 
Za + Karla Heisiga, rodiče z obou 

stran, celou živou a + rodinu 

17.30 
Za + Františka a Annu 

Ludwikowské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. neděle velikonoční (15.5.2022)  

 Tento čtvrtek 19.5. v 16:30 hod. – MÍSTO MŠE SV. – májová pobožnost, kterou 

připravuje středisko mládeže. A také v pátek 20.5. v 9:45 ve „školce“ májová maminek 

s dětmi. A do třetice (nějak se nám to nakupilo ) v pátek 20.5. po mši sv. pravidelná 

májová pobožnost.  

 V sobotu 21.5. ranní mše sv. NEBUDE !!!  

 Příští neděle je 6. velikonoční.  

 

Tuto sobotu 21.5. mimořádný DEN OSTRAVSKÉHO BOSKA, 

tentokrát v Hodoňovicích. Smyslem setkání je hlubší poznání 

sebe navzájem a také poznání naší táborové základny. Rádi 

bychom, aby se tohoto setkání účastnil každý tady kolem 

„Boska“.  

Pro ty, kdo nemají vlastní dopravu, v 8:00 hod. autobus před 

domem (popř. v 8:30 hod. vlak z nádraží  

Ostrava-střed do zast. Baška a odtud naším autobusem). 

V 9:00 hod. zahájení a pak povídání s hostem 

Pavlem Kunešem, o kterém jsou 4 články na našem webu, 

dnes o křesťanské hudební skupině Poutníci, kterou zakládal. 

Ve 12:00 hod. slavnost Eucharistie a po ní občerstvení. 

Po obědě možnost volné zábavy, 

vč. prohlídky areálu. 

Pro ty, kteří přijedou autobusem, 

bude odjezd do Ostravy 

asi kolem 15:30 hod. 

Informace jsou na letáku na nástěnce. Počítejte s časem mezi 8-

16 hod. Záleží nám na tom, aby z tohoto setkání nebyli 

vyloučeni nejstarší. Proto se v případě nejasností či pomoci 

zeptejte salesiánů. Budeme opravdu rádi, když si uděláte čas.  
 
 


