BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 27.1.- 3.2.2019
27.1. - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Anděla Mericiová
7,00 hod Za zdraví Bohumily Hundz a Boží lásku a požehnání pro rodinu
8,30 hod Za + syna, + bratry a + sestry a rodiče z obou stran
9,30-10,00 hod TRIDUUM - ADORACE, KLANĚNÍ, CHVÁLY, PROSBY, TE DEUM A SVÁTOSTNÉ

POŽEHNÁNÍ

10,00 hod Za + rodiče, sestru, bratra a uzdravení Renáty Adámkové
28.1. - Pondělí: sv. Tomáš Akvinský
6,30 hod Na úmysl farníka
28.1. - Úterý: sv. Sulpicius
17,00 hod Za + rodinu Kubiridžákovou
30.1. - Středa: sv. Martina
6,30 hod Za + Ing. Petra Míču
31.1. - Čtvrtek: sv. Jan Bosko 15,45-16,45 h MM
15,55-16,55 h ADORACE
17,00 hod Na úmysl dárce
1.2. - Pátek: sv. Pionius
5,30-6,15-16,00-16,45 hod ADORACE
6,30 hod Za + Daniela Bernardina
17,00 hod Za + manžela Ladislava Plachetku a syna Peter Volny
2.2. - Sobota: Svátek uvedení Páně do chrámu:/Hromnice/ 15,25-16,25 VEČEŘADLO
7,00 hod Za + manžela Jarka Rubeše a + rodiče
16,30 hod Na smír NSPM, nová kněžská a řeholní povolání a společenství živého růžence
3.2. - 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Anděla Mericiová
7,00 hod Za dva manžele a rodiče z obou strana syna Mariana Muczka
8,30 hod Za uzdravení syna Antonína, Boží pomoc a požehnání a dary Ducha Sv. skrze přímluvu PM
10,00 hod Na úmysl dárce
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Ohlášky: 27.1. - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - děkuji všem, kdo jste přišli v neděli na faru a
přispěli - zapojili jste se do učení setkávání - sdílení farnosti...
- minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy ve sbírce darováno 12670 Kč / So16,30 -1220;
Ne7-3790; 8,30-4220; 10-3440; Pokladničky od 30.12. do 12.1. opravy -720; květiny-910; tiskoviny-1370; mimo 10000+1000 /Celkem 26670 Kč všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!"
- děkuji všem, kdo jste se zapojili do Tridua a prosili za své blízké, zvlažnělé, lhostejné...
- úterý 29.1. od 17 hod v sále klubu Atlantik další přednáška cyklu NAROVINU - STALKING prevence a ochrana před pronásledováním - Mgr. Markéta Koželuhová z Bílého kruhu bezpečí
- v pátek první pátek v měsíci, dopoledne i odpoledne návštěva nemocných před ranní a večerní
mší sv. tichá smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k NSJ a požehnáním
- v sobotu Svátek uvedení Páně do chrámu mše svaté v 7 a 16,30 h Na začátku mše sv. žehnání
svíček a průvod odpoledne od 15,25 - 16,25 h VEČEŘADLO
- v pondělí 4.2. v 16 hod bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a
pak v 16,30 hod večeřadlo v Ostravské katedrále
- 13.-14. 2. pořádá Charita Ostrava ve všech charitních domech Dny otevřených dveří a nabízí
pracovní místo pro všeobecnou zdravotní sestru v Hospici sv. Lukáše a pracovníka sociální péče
ve středisku Matky Terezy
- v neděli 17.2. od 15 h v tělocvičně školy vedle kostela maškarní karneval nejen pro děti... Prosíme
o pomoc s přípravou tělocvičny v pátek 15.2. od 14,30 hod, prosím také o připravení /upečení/ a
přinesení dobrot a pozvání blízkých... /POZVU, PŘIJDU, PŘIVEDU/- přijímám intence na první pol...
- Katedrála je pro veřejnost otevřená od úterý do soboty vždy od 8,15 do 12,15 hod a od 13,15 do 17,15
hod Zároveň je v tuto dobu zajištěna i zpovědní služba. V neděli a svátky je přístupná od 13,00 do 18,00
hod. Každý pátek od 11,30 do 12,00 h je v katedrále varhanní produkce varhaníků.

