BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 3.2.- 10.2.2019
3.2. - 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Blažej/Ansgar(Oskar)
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 Za živé a + členy rodiny Petřvalských a Lasákovy
4.2. - Pondělí: sv. Gilbert
ranní mše svatá zde nebude
5.2. - Úterý: sv. Agáta(Háta, Dobruše)
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu
6.2. - Středa: sv. Pavel Miki a druhové
6,30 hod Za + maminku Annu Pajerovou
7.2. - Čtvrtek: sv. Richard
15,45-16,45 h MM
15,55-16,55 h ADORACE
17,00 hod Za dary Ducha Svatého a Boží pomoc a ochranu
8.2. - Pátek: sv. Jeroným Emiliáni /ct. Mlada/ sv.Josefa Bakhita
6,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro syna Michal a vnučku Kristýnku
večerní mše svatá nebude
9.2. - Sobota: sv. Apolinie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8,30 hod Za dominikánskou rodinu /8 -14 h na faře setkání dominikánských terciářů/
16,30 hod Za + Jana Janečku a + rodiče
10.2. - 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Anděla Mericiová
7,00 hod Za + rodiče, prarodiče z obou stran a duše v očistci
8,30 hod Na poděkování za 80 let života s prosbou o další Boží pomoc a požehnání a dar
zdraví pro děti a vnoučata
10,00 hod Za + Jirku
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Ohlášky: 3.2. - 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - děkuji všem, kdo jste se zapojili týdne modliteb za
jednotu křesťanů, do Tridua a prosili za své blízké, zvlažnělé, lhostejné,...děkuji moc všem kdo
jste se zapojili do tříkrálové sbírky Charita děkuje všem kdo jste přispěli - darováno 31065 Kč.
- z důvodu prázdnin není příští týden vyučování náboženství
- v pondělí 4.2. nebude zde mše svatá, v pátek 8.2. nebude večerní mše svatá v 17 hod
a v sobotu 9.2. ráno nebude mše svatá v 7 hod
- 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
- v úterý bude po večerní mši svaté na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- v sobotu zde bude mše svá v 8,30 hod, neboť na faře bude setkání dominikánských terciářů
- 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 farní 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 pololetí
- 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 h Každý pátek od 11,30 do 12,00 h je v katedrále varhanní produkce varhaníků.

