BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 13.5. - 20.5.2018
13.5. - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: Panna Maria Fatimská
SETKÁNÍ FARNOSTI NA FAŘE PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ - CHRÁMOVÝ SBOR
7,00 hod Za + Evu Gomolovou k 2. výročí úmrtí a spásu její duše a duše v očistci
8,30 hod Za + Marii Bednářovou, Věroslava Toře, a Bohumíra Brenka
10,00 hod Za + manželku Helenu Bětákovou a + rodiče Bětákovy
14.5. - Pondělí: Svátek sv. Matěje
6,30 hod Za + Antona Grandla, Zlaticu a Šimona Piaskovy
15.5. - Úterý: sv. Žofie
17,00 hod Za + Viliamy Čižnara a + rodiče
16.5. - Středa: Svátek sv. Jan Nepomucký
6,30 hod Za + Vlastu Ondruchovou a + rodiče
17.5. - Čtvrtek: sv. Paschal Baylon 15,45 hod MM 15,55 - 16,55 h ADORACE 18,15 h FARNÍ RADA
17,00 hod Za /živé/ manžele Richtrovy a rodinu
18.5. - Pátek: sv. Jan I.
6,30 hod Za milost vysvobozeni a uzdravení pro Petra
17,00 hod Za dar zdraví pro tatínka
19.5. Sobota: sv. Petr Celestýn
8 - 12 hod zkrášlování před nocí kostelů
7,00 hod Za ochranu P.M. Růžencové a vedení Duchem Svatým pro bratra
14,00 - 15,00 hod zpověď dětí a nácvik
15,55-16,55 hod VEČEŘADLO + KORUNKA K BM
17,00 hod Za + Vlastu a Antoníny Mynářovy a rodiče z obou stran a živou rodinu
20.5. - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
SBÍRKA NA CHARITU
7,00 hod Za + Pavla Šenkyříka k nedožitým 6O. narozeninám
8,30 hod Na poděkování za přijatá dobrodiní, + manžela, bratry, rodiče z obou stran a duše v o.
10,00 hod Za + Jana Slaného
od 15,00 hod na farní zahradě "SMAŽENICE"
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Ohlášky: 13.5. - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: - májové Po-St-Pá po ranní mši sv., Út-Čt-Pá před mší
sv., v So - Májové večeřadlo s korunkou k BM, vzadu rozpis, v sakristii připravené texty
- dnes na faře po každé mši svaté setkání farnosti - zve chrámový sbor
- v pondělí 14.5. v 16 hod bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak od
16,30 hod Mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále - v úterý nebude vyučování náboženství 9. třídy,...
- diecézní pouť charit bude 16.5. v Českém Těšíně
- ve čtvrtek bude od 18,15 hod na faře setkání FARNÍ RADY, prosíme ať přijdou i ti co se chtějí zapojit
do noci kostelů
- sobotu dopoledne od 8-12 hod brigáda před nocí kostelů od 14 hod zpověď dětí před prvním, nácvik
/křty/, děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání v neděli ve mši sv. v 10 hod
- příští neděli bude Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, bude předepsaná sbírka na CHARITU
odpoledne od 15 hod bude na farní zahradě "SMAŽENICE"
- NOC KOSTELŮ - letos 25.5., vzadu letáčky, noviny, přihlaste se, kdo se chcete zapojit, kolika lidem jste
to už řekli, kolik pozvali, kolik přivedete... - výlet dětí z náboženství a farnosti do Olomouce /sv.
Kopeček a ZOO/ bude v sobotu 9.6. přihlaste se v sakristii
- v červnu začne příprava na biřmování, které bude za rok, zájemci, ať si vyzvednou v kanceláři přihlášku
- 29.5. v 17 hod v sále klubu Atlantik další přednáška cyklu naroVinu - Fenomén Homosexuality/přednáší
P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann, Mgr. Marek Macák/
- za lavicemi KT, OKNO, IN, Duha - Lukášovo minievangelium, SVĚTLO, NEZBEDA S CVRČKEM
- Za přípravy na křest, manželství, biřmování a křest se nic neplatí. Má se křtít ve farnosti trvalého pobytu.
Když se křtí jinde, je třeba propuštění do jiné farnosti od faráře farnosti.
- Slavnost Těla a Krve Páně /31.5./oslavíme jako loni v katedrále - pouť na Prašivou bude v pondělí 2.7.

