BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 10.3. - 17.3.2019
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 Za farní společenství
11.3. - Pondělí: sv. Eulogius z Kordoby
6,30 hod Za duše zemřelých dárců mešních fundací
12.3. - Úterý: sv. Kvirín
17,00 hod Za živou a + rodinu Kubáčovou a Staňkovou
13.3. - Středa: sv. Patricie /Vlasta/
6,30 hod
14.3. - Čtvrtek: sv. Matylda 15,55-16,55 hod ADORACE 15,45-16,45 hod MM na faře
17,00 hod Za živou a + rodinu Miklošovou a Severinovou
18,15 hod příprava na biřmování
15.3. - Pátek: sv. Longín
6,30 hod
16,45 hod KŘÍŽOVÁ CESTA 17,15 hod Za + Jaroslavu Hoffmannovou/ k 13. výročí/
16.3. - Sobota: sv. Heribert
7,00 hod Poděkování Pánu Bohu za 80 let života
16,30 hod Za + Štěpánku Antušákovou
17.3. - 2. POSTNÍ NEDĚLE: sv. Patrik
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SBÍRKA NA OPRAVY, NA FAŘE SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA

7,00 hod Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran a + příbuzné
8,30 hod Za + Miluši Hořavovou
10,00 hod Za farnost a Boží požehnání pro děti, které se připravují na první sv. přijímání
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Ohlášky: 10.3. - 1. POSTNÍ NEDĚLE: 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. - ve čtvrtek od 18,15 hod příprava na biřmování
- v pátek v 16,45 hod KŘÍŽOVÁ CESTA - připraví a povede_____________ po ní večerní mše
svatá, vzadu rozpis na křížové cesty...
- příští neděli bude ohlašovaná sbírka na opravy a po každé mši svaté na faře setkání farnosti - kavárna
ve mši svaté v 10 hod se představí děti, které se připravují na první svátost smíření a první svaté přijímání
- v pondělí 11.3. v 16 hod Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16,30
hod Mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále
- 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
- vzadu nové IN, NEZBEDA S CVRČKEM, DUHA, postní cestička, postničky na hospic sv. Lukáše,
nebo středisko Michala Magone
- až do května budou mše svaté v neděli v 7, - 8,30 a 10 hod pak, když se ukáže že nás chodí málo budou
bohoslužby v 8 a 10 hod
- věřící přistupují k přijímání v průvodu - tak se naznačuje, že eucharistie je pokrmem na cestu, i že kráčíme
za svým Pánem, který nám naopak vychází vstříc. Úctu a víru v Kristovu skutečnou přítomnost v eucharistii je třeba projevit těsně před přijímáním krátkým pokleknutím - pokud se ovšem klečelo při Beránku Boží nebo při "Pane, nezasloužím si...", pokleknutí na tom místě odpadá, neboť není důvod ho zdvojovat.
/viz www.liturgie.cz/mše svatá/svaté přijímání/

