BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 3.3. - 10.3.2019
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
4.3. - Pondělí: sv. Kazimír
6,30 hod Za + manžela k 12. výročí a + rodiče z obou stran
5.3. - Úterý: sv. Theofil/Bohumil/
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za + Marii Knapíkovou, manžela, dva syny, dceru a duše v očistci
6.3. - Středa: POPELEČNÍ STŘEDA: DEN PŘÍSNÉHO POSTU OD MASA A JÍDLA
6,30 hod Za + Bohumíra Ryceka a + rodiče z obou stran
17,00 hod Za živou a + rodinu Bariačiakovou
7.3. - Čtvrtek: sv. Perpetua a Felicita 15,55-16,55 hod ADORACE 15,45-16,45 hod MM na faře
17,00 hod Za Boží pomoc a ochranu pro Tomáše
15,30 hod MINISTR.SCHŮZKA
8.3. - Pátek: sv. Jan z Boha
6,30 hod
16,45 hod KŘÍŽOVÁ CESTA - FARNÍ RADA
17,00 hod
9.3. - Sobota: sv. Františka Římská
7,00 hod Poděkování Pánu Bohu za 80 let života
16,30 hod Za + rodiče, sestry a celou + rodinu a duše v očistci
10.3. - 1. POSTNÍ NEDĚLE: sv. Jan Ogilvie
7,00 hod Na poděkování za dožití 80 let Milana Krutého
8,30 hod Za + manžela /k 10. výročí/ a + maminku /k 15. výročí úmrtí/
10,00 hod
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Ohlášky: 3.3. - 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ :
- děkuji moc všem, kdo jste se zapojili minulou neděli pod vedením společenství živého
růžence do setkání farnosti na faře - kavárny, připravili a přinesli dobroty, děkuji také
vám, kdo jste se zastavili a sdíleli své radosti, bolesti, postřehy, nápady...
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- ve středu začíná postní doba. Během ní se máme připravit na slavení velikonočních tajemství.
Liturgie této doby nás vede ke kajícnosti, vnitřní duchovní obnově, soustředěnosti, sebeovládání
a smírnému odčiňování hříchů. Měli bychom se rádi účastnit pobožností křížové cesty a mše sv.
ve všední dny, rovněž bychom se měli vyhýbat hlučným zábavám. Oltáře se nezdobí květinami.
POPELEČNÍ STŘEDA JE DEN PŘÍSNÉHO POSTU OD MASA A JÍDLA - ve mši
svaté v 6,30 a 17,00 hod po homilii /kázání/ udělování popelce
- v pátek 15,30 hod na faře ministrantská schůzka v 16,45 hod KŘÍŽOVÁ CESTA - připraví a
povede FARNÍ RADA, po ní večerní mše svatá , vzadu rozpis na křížové cesty...
- příští neděli na začátku mše sv. udělování popelce, těm co nemohli přijít na popeleční středu
- minulou neděli předepsaná sbírka na sv. Otce - na pomoc chudým ve světě: darováno 15670 Kč
/ So17 - 1510; Ne 7 - 2790; 8,30 - 6930; 10 - 4440/Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!"
- v sakristii se lze přihlásit - zapsat na společné pomazání nemocných /út 19.3. v 6,30 a 17 hod/
- 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
- v pondělí 11.3. Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16,30
hod Mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále - vzadu nové IN, NEZBEDA S CVRČKEM, SVĚTLO

