BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 5.5. - 12.5.2019
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
6.5. - Pondělí: sv. Jan Sarkandr
6,30 hod Na dobrý úmysl, za nenarozené děti a ochranu Boží
7.5. - Úterý: bl. Gisela
17,50 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za + bratra Jaroslava a duše v očistci
8.5. - Středa: Panna Maria, Prostřednice všech milostí
7,00 hod Za Boží pomoc a dary Ducha Svatého
9.5. - Čtvrtek: sv. Hermus
15,50-16,50 ADORACE
15,45 hod Modlitba matek na faře
17,00 hod za + rodiče Kouřilovy a Slezákovy a živou rodinu
10.5. - Pátek: sv. Izidor
15,30 hod ministrantská schůzka
6,30 hod
17,00 hod Za + Jaroslava Kubáče k 5. výročí úmrtí
11.5. Sobota: sv. Ignác z Láconi
15,25-16,25 hod MÁJOVÉ VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Za + manžela, rodiče z obou stran, švagra a Jaroslava Kaluse
12.5. - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: sv. Pankrác/Nereus a Achilles
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - DEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ:
SBÍRKA NA PODPORU PRORODINNÝCH AKTIVIT
7,00 hod Za + Josefa Vavříčka k nedožitým 80-tinám
8,30 hod Za + syna + bratry, sestry a rodiče z obou stran
10,00 hod Na poděkování za 45 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
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Ohlášky: 4.5. - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ:
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- ve středu ráno /8.5./bude mše sv. v 7 hod po ní májová
- ve čtvrtek od 18,15 hod příprava na biřmování
- v pátek od 15,30 hod ministrantská schůzka
- v sobotu 11.5. od 13,30 do 17,00 hod na MARIAHILF - DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
- Příští neděle je NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - DEN MODLITEB ZA NOVÁ DUCHOVNÍ
POVOLÁNÍ a bude předepsaná sbírka na podporu prorodinných aktivit
- Májové v po, st, pá, po ranní mši svaté; út, čt, pá před večerní mší svatou 16,50 hod; v sobotu od 15,25
až 16,25 hod májové večeřadlo, vzadu rozpis v sakristii připravené texty májových čtení...
- minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy darováno 14930 Kč mimo sbírku - 5000/So 16,30 1540; Ne 7 -2780; 8,30 - 4590; 10 - 3020; pokladničky na opravy - 610; na květiny 1270; za časopisy
1120;/ Celkem 19930 Kč všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať"
- 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 přihlaste se v sakristii...
- děkuji za setkání farnosti - kavárnu - koordinátorovi a rodičům ministrantů... díky moc
- první svaté přijímání bude v neděli 19.5. ve mši svaté v 10 hod svátost smíření v sobotu 18 od 13,30 h - od července bude změna nedělních bohoslužeb na 8 a 10 hod, ve všední dny v pondělí nebude budou
mše svaté: st, pá 6,30 hod a út, čt v 17/První Pá v 17 hod /So 7 v 16,30 hod
- za lavicemi nové IN, DUHA, ministranti mají v sakristii nového TARSICIA
- 24.5. v 17 hod mší sv. začne NOC KOSTELŮ: vzadu za lavicemi letáčky, noviny, kolika lidem řekli,
kolik pozvali, kolik přivedete?... na lavicích modlitba za NOC KOSTELŮ - pomodlíme se

