BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 12.5. - 19.5.2019
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
13.5. - Pondělí: Panna Maria Fatimská
6,30 hod
14.5. - Úterý: Svátek sv. Matěje
17,00 hod Za + Stanislava Kučeru, + rodiče a duše v očistci
15.5. - Středa: sv. Žofie
7,00 hod Za + manžela Viliama Čižnara a rodiče z obou stran
16.5. - Čtvrtek: sv. Jan Nepomucký 15,50-16,50 ADORACE 5,45 hod Modlitba matek na faře
17,00 hod Za + Jana Matěje k 20. výročí úmrtí
17.5. - Pátek: sv. Paschal Baylon
6,30 hod
17,00 hod Za živou rodinu Arletovou, Krejsovou a Šinoglovou
18.5. Sobota: sv. Jan I.
15,25-16,25 hod MÁJOVÉ VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Za Boží pomoc pro živou rodinu Parysovou
19.5. - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: sv. Petr Celestýn
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží pomoc
8,30 hod Za + Jana Slaného
10,00 hod Za živou a + rodinu Gřivnovu a Bernatovu
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Ohlášky: 12.5. - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: - NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE-DEN MODLITEB
ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ koná se předepsaná sbírka na podporu prorodinných aktivit 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.
- ve čtvrtek od 18,15 hod na faře setkání FARNÍ RADY
- příští neděli ohlašovaná sbírka na opravy - ve mši svaté v 10 hod první svaté přijímání - svátost smíření v
sobotu 18.5. od 13,30 h
- 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...
- 14.5. na biskupství 15 - 18,30 hod seminář Využití Multimedií v katechezi
- 16.5. na biskupství od 9 hod Akademie pro třetí věk - P.Dr. Daniel Vícha Církev podle papeže Františka
- 22.5. na biskupství od 18 h VEČER MLADÝCH Je antikoncepce odpovědnost MUDr Maria Fridrichová
- 28.5. DIECÉZNI SETKÁNÍ SENIORŮ - 9 hod mše svatá v kostele sv. Václava pak program na
biskupství Jsme v rukách božích - příběh Josefa kardinála Berana
- v sobotu 29.6. výlet dětí z náboženství a farnosti na Sv. Hostýn přihlaste se v sakristii...
- 5.6. DIECÉZNÍ POUŤ CHARIT v kostele Panny Marie pomocné /Mariahilf / u Zlatých hor
- 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, NEZBEDA S CVRČKEM, MONITOR
- na vývěskách Prohlášení ČBK k volbám do Evropského parlamentu...
- 24.5. v 17 hod mší sv. začne NOC KOSTELŮ: vzadu za lavicemi letáčky, poutnické noviny, kolika lidem
řekli, kolik pozvali, kolik přivedete?... na lavicích modlitba za NOC KOSTELŮ - pomodlíme se

