BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 24.2. - 3.3.2019
24.2.-7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Modest SBÍRKA NA SVATÉHO OTCE PO
KAŽDÉ MŠI SVATÉ NA FAŘE SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA
7,00 hod Za + manžela Miroslava, rodiče Černé,Venclové + sestru Miluši a celou + rodinu
8,30 hod Za + Josefa Duška, manželku + dceru a duše v očistci
10,00 hod Za + manžela k 3. výročí úmrtí
25.2. - Pondělí: sv. Valburga
6,30 hod
26.2. - Úterý: sv. Alexandr
17,00 hod Za + rodinu Savrovou, Bačovou, Zajíčkovou
27.2. - Středa: sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
6,30 hod í
28.2. - Čtvrtek: sv. Roman 15,55-16,55 hod ADORACE 15,45-16,45 hod MM na faře
17,00 hod
18,15 hod příprava na biřmování
1.3. - Pátek: sv. Suibert 5,30 - 6,15 a 16,00 -16,45 hod ADORACE
6,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro nemocné, trpící, opuštěné a uvězněné
17,00 hod
2.3. - Sobota: sv. Simplicius
15,25-16,25 VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Na smír k NSPM a za nová duchovní, kněžská a řeholní povolání
3.3. - 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Kunhuta
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + rodiče Antonii a Ladislava k 10. výročí
10,00 hod Za Boží pomoc, dar zdraví a dar dítěte pro Veroniku
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Ohlášky: 24.2. -7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - děkuji všem, kdo jste se zapojili a přišli na farní maškarní karneval nejen pro děti...děkuji za připravení/upečení/a přinesení dobrot a pozvání blízkých
- minulou neděli byla sbírka na opravy kostela fary celkem darováno 16530 Kč / So17- 1730;
Ne 7 - 3260; 8,30 - 4820; 10 - 3570; pokladničky: na opravy 1120; na květiny 920; za časopisy
1120;/ všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať za vaše dary!"- dnes se koná předepsaná sbírka
na sv. Otce /na pomoc chudým ve světě/ všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!" po každé mši
svaté, je na faře SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA - zve společenství živého růžence
- v úterý 26.2. v sále klubu Atlantik v rámci cyklu NAROVINU další přednáška P. Dr. Daniela
Víchy o víře v dnešní společnosti VĚŘTE - NEVĚŘTE
- ve čtvrtek v rámci přípravy na biřmování /a pro mladé na / faře od 18,15 hod svědectví Tomáše
Nevřely o SDM v Panamě
- v pátek je první pátek v měsíci - přes den návštěva nemocných a před ranní a večerní mší svatou
bude v kostele tichá smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k BSP a svátostným
požehnáním - v sobotu od 15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
- v sakristii se lze přihlásit - zapsat na společné pomazání nemocných /út 19.3. v 6,30 a 17 hod/
- přijímám intence na první pololetí
- diecézní setkání mládeže ve Frýdku 5.-7.4./bisCup/- přihlášky na: diecézko.doo.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
- Charita Ostrava - nabízí pracovní místo zdravotní sestra/bratr v mobilním hospici a sociální
pracovník/ce pro Azylový dům a noclehárnu sv. Františka

