
1. ledna 2023 
 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
1.1. 

 

 

 SLAVNOST MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

 
 

8:00 Za duše v očistci 

9.30 Na poděkování za 91 let života 

17.30 
Za Janu Havlenovou  
a Miroslavu Širokou 

Pondělí 
2.1. 

Sv. Basila Velikého  
a Řehoře Naziánského 

 mše svatá dnes není 

Úterý  
3.1, 

Úterý po oktávu  

Narození Páně 
17:30 

Za + rodiče Vlastu a Miroslava 

Fridrichovy, + babičku Matyldu 
Bilíkovou a duše v očistci  

Středa 
4.1. 

Středa po oktávu  
Narození Páně 

17:30 Za + rodiče, živou a + rodinu 

Čtvrtek 
5.1. 

Středa po oktávu  
Narození Páně 

16:30  

Pátek  
6.1. 

SLAVNOST  
ZJEVENÍ PÁNĚ 

17:30 
Za + Annu a Ludvíka 

Balarinových 

 

Sobota  
7.1. 

   

Neděle 
8.1. 

 

 

Svátek Křtu Páně  
 

8:00  

9.30  

17.30 Za + manžela a syny Horečkovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. 1. 2023 
 

• Ve věku 95 let včera na Silvestra zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Benedikt XVI., 

občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, 

kdy se úřadu vzdal kvůli zhoršujícímu se zdraví. Benedikt XVI. navštívil během svého 

působení i Českou republiku. Stalo se tak v září roku 2009, kdy se třídenní návštěva stala 

Benediktovou 13. apoštolskou cestou. Navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav. Pohřben 

bude ve čtvrtek 5. ledna 2023.  
 

• Ve věku 85 let v Kroměříži zemřel náš spolubratr salesián P. Václav Altrichter, který 

působil i v Ostravě. V posledních letech jeho života se o něj staraly Milosrdné sestry  

Sv. Kříže. Byl také vyhledávaným zpovědníkem.  
 

• Vzadu pod kůrem je silvestrovské číslo Salesiánského magazínu a diář na rok 2023. 

Můžete si jej vzít domů. Jsou tam také vánoční blahopřání střediska mládeže a dopis za 

uplynulé pololetí. Také si je můžete vzít.  
 

• Ve středu 4.1. v 17:30 při bohoslužbě pokračování katecheze na téma „Kam jdeme“ a po 

ní opět zájemcům pozvání „Ke stolu se S(s)lovem“ – tzv. biblická hodina.  
 

• Ve čtvrtek 5.1. v 16:30 podvečerní tříkrálová liturgie s ukrajinskými osadníky, kteří podle 

pravoslavné tradice slaví Vánoce v tento den. Při bohoslužbě bude požehnána voda, 

kadidlo a křída. Všichni jste srdečně zváni. POZOR – začátek již v 16:30.  
 

• V pátek 6.1. je slavnost Zjevení Páně – je to také výroční den smrti Johanna Gregora 

Mendela, jehož 200leté výročí od jeho narození jsme si připomínali vloni v létě. Možná se 

nám podaří zapůjčit putovní výstavu o něm do našeho kostela.  
 

• Příští  neděli 8.1. podpoříme Tříkrálovou sbírku v našem kostele.  Děkujeme přihlášeným 

skupinám koledníků, kteří ji podpoří již v sobotu 7. ledna.  
 

• Po dvou kovidových letech připravujeme Salesiánský ples (BOSCOPOINT) dne 28. 1. 2023. 

Jeho součástí je tombola, jejíž bohatství máte z velké časti ve vašich rukou. Prosíme vás o 

dary do tomboly, které můžete přinést otci Stanislavovi nebo předat  

v zákristii nebo na vrátnici domu.  
 

• Ve čtvrtek 29.12.2022 zemřel fotbalový génius, elegán a gentleman Brazilec Edson 

Arantes do Nascimento nazývaný Pelé. Nikdy se nesnažil protihráče nějak zesměšnit, i když dát 

jim "housle" tam a zpátky pro něho nebyl problém. Na šampionátu v r. 1962 v Chile se zranil v zápasu 

s českým celkem. Protože se tehdy nestřídalo, Josef Masopust nařídil svým spoluhráčům, že ho nesmí 

napadat, ale naopak jej nechali přihrávat jeho spoluhráčům. S Masopustem si od té doby vytvořili bližší 

vztah, občas si poslali vzkaz, zkrátka věděli o sobě. Vyjádřil se i k válce na Ukrajině: "Zastavte invazi. Pro 

pokračování takového násilí neexistuje žádné ospravedlnění. Když jsme se kdysi potkali, nikdy by mě 

nenapadlo, že nás něco tak rozdělí." A Putinovi vzkázal: "Usmívali jsme se na sebe a potřásli si rukama. A 

ve stejných rukách, které jsme si podali v r. 2017, teď máte moc konflikt zastavit." 


