BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 10.2. - 17.2.2019
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
11.2. - Pondělí: Panna Maria Lurdská
6,30 hod Za + Josefa Janjurka, + Bronislava Janjurka, + rodinu Janjurkovou, Kirovskou,
+ Marii Kubalovou, + Marii Pukačovou a + Marii Starkovou
12.2. - Úterý: sv. Benedikt. Aniánský
17,00 hod Za + manžela Břetislava k 14. výročí úmrtí, jeho + rodiče a + sestru Janu
13.2. - Středa: sv. Kateřina Riciová
6,30 hod Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Macurovou
14.2. - Čtvrtek: sv. Valentin / před 1150 roky 968 + sv. Cyril - KOnstantin/ 15,45-16,45 h MM
15,55-16,55 h ADORACE 15,45-16,45 h MM na faře
18,15 hod příprava na biřmování
17,00 hod Za + Hedviku Hostovou, manžela, + dceru Libuši a živou a zemřelou rodinu
15.2. - Pátek: sv. Jiřina
14,30 hod příprava tělocvičny na karneval
6,30 hod Za + Vladimíra Kohuta
17,00 hod Poděkování za dar života a uzdravení rodových kořenů
16.2. - Sobota: sv. Juliána
7,00 hod
16,30 hod Za + rodiče, + rodinu Machálkovu a dědečka Přikryla
17.2. - 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Alexius a druhové
SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA A FARY
7,00 hod
8,30 hod za + rodiče + prarodiče + sestru + bratra + manžela a živou rodinu
10,00 hod Za dar zdraví pro Karla a Aničku
15,00 hod MAŠKARNÍ KARNEVAL V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY VEDLE KOSTELA
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Ohlášky: 10.2. - 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - v po 11.2. je světový den nemocných v některých
farnostech se uděluje pomazání nemocných v naší farnosti to bude až v úterý 19.3. o Slavnosti
svatého Josefa ve mši svaté v 6,30 a 17 hod v sakristii se lze přihlásit...
- 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
- ve čtvrtek to bude 1150 roků co zemřel sv. Cyril... po večerní mši svaté příprava na biřmování
- 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.../
- 24.2. v 9,30 hod v katedrále mše sv. za oběti totality
- biscup - diecézní setkání mládeže ve Frýdku 5.-7.4.
- děti ze třetí třídy dostanou v náboženství přihlášky k prvnímu sv. přijímání, které bude 19.5.
- celostátní setkání animátorů bude 13.-168-8- v Chotěboři - csa2019. signály.cz
- biskupství zve na národní pouť /10.11.-16.11./do Říma u příležitosti 30 let svatořečení sv. Anežky České/cena 12900Kč/přihlášky do 30.4.2019 na www.doo.cz/přihláška, nebo tel: 728933183
- za lavicemi nové OKNO, IN, nová DUHA, NEZBEDA S CVRČKEM, MONITOR, SVĚTLO

