BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 28.4. - 5.5.2019
28.4. - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ:
PO KAŽDÉ MŠI SV. SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA - SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Za + kamarády, spolužáky a přátele
8,30 hod Za + manžela Štefana, rodiče z obou stran a + bratra Antona a duše v očistci
10,00 hod Za + Jindřicha Kosmíka
15,00 hod KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ :
29.4. - Pondělí: Svátek sv. Kateřina Sienská
6,30 hod
30.4. - Úterý: sv. Zikmund/ sv. Pius V.
17,00 hod Za + rodiče a sourozence
1.5. - Středa: sv. Josef, dělník
7,00 hod Za + maminku
2.5. - Čtvrtek: sv. Atanáš 15,50-16,50 ADORACE
17,00 hod
3.5. - Pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba 5,30 - 6,15 a 15,50 - 16,40 hod ADORACE
6,30 hod Na poděkování za dar života
17,00 hod Za + Jarmilu Zindulkovou
4.5. Sobota: sv. Florián 15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Na smír k NSPM a za nová kněžská, řeholní a duchovní povolání
5.5. - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: sv. Gothard
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + Jana Bayera a + rodiče
10,00 hod Za + rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
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Ohlášky: 28.4. - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ:
- děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy a prožívání Svatého týdne a Velikonoc, úklidem, výzdobou,
zpěvy, čtením /zpíváním/pašijí, ministrováním, účastí...
- na misijním jarmarku vybráno 15055 Kč posláno do misií
- dnes se koná ohlašovaná sbírka na opravy všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať" na faře je po
každé mši svaté setkání farnosti - kavárna
- dnes v 15 hod bude v kostele KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
- ve středu ráno bude mše sv. v 7 hod po ní první májová
- v pátek je první pátek v měsíci bude návštěva nemocných před ranní a večerní mší svatou bude tichá
smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním
- v sobotu od 15,25 do 16,25 VEČEŘADLO
- Májové v po, st, pá, po ranní mši svaté; út, čt, pá před večerní mší svatou 16,50 hod; v sobotu v
15,25 až 16,25 hod májové večeřadlo, vzadu rozpis v sakristii připravené texty májových čtení
- u ambonu lze odevzdat postničky... /Označte komu darujete - Hospic sv. Lukáše a nebo Charitní
středisko Michala Magone, můžete odevzdávat anketní lístky z květné neděle...
- na Bílou sobotu u Božího hrobu do pokladničky byla sbírka na Svatou zemi - darováno 5150 Kč - minulou neděli byla sbírka na Kněžský seminář - bohoslovce. Darováno 19240 Kč/So 17-3080; Ne 7-3540;
8,30-6780; 10-5840/všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať
- v sobotu 11.5. od 13,30 do 17,00 hod na MARIAHILF - DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
- v pondělí 13.5. v 16 hod bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a
pak v 16,30 hod mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.
- v sobotu 29.6. výlet dětí z náboženství a farnosti na Sv. Hostýn...- 24.5. v 17 hod mší sv. začne NOC
KOSTELŮ v zadu za lavicemi letáčky, noviny, na lavicích modlitba za NOC KOSTELŮ - pomodlíme se

