žBOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 26.5. - 2.6.2019
26.5. - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: sv. Filip Neri SETKÁNI FARNOSTI - KAVÁRNA
DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM Z BLÍZKÉHO VÝCHODU

7,00 hod Za + manžela, tatínka, dědečka k 5. výročí a duše v očistci
8,30 hod Za + rodiče Andělu a Ladislava Gabzdylovy a poděkování za živou rodinu
10,00 hod Za + manžela Bronislava rodiče Oldřišku a Josefa Ondruškovy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.5. - Pondělí: sv. Augustýn z Cantebury
6,30 hod
28.5. - Úterý: sv. Ubaldeska
17,00 hod Za + manžela a celou + rodinu z obou stran
29.5. - Středa: sv. Maximin
6,30 hod
30.5. - Čtvrtek: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ: doporučený zasvěcený svátek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5,25-6,25 a 15,50-16,50 ADORACE

6,30 hod
17,00 hod
31.5. - Pátek: Svátek Navštívení Panny Marie
6,30 hod
17,00 hod Za + Vlastu a Antonína Mynářovy, rodiče z obou stran a živou rodinu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Sobota: sv. Justin
15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Na smír k NSPM a za nová duchovní, kněžská a řeholní povolání
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2.6. - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: sv. Marcelin a Petr
Den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a naší farnosti

7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + manžela, rodiče a sourozence
10,00 hod Za zdraví a Boží požehnání pro Marii a Štefana

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _______

Ohlášky: 26.5. - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: - dnes slavíme den modliteb za pronásledované křesťany, koná se
ČBK předepsaná sbírka na pomoc křesťanům z Blízkého východu, všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať"
- dnes po každé mši svaté na faře setkání farnosti - kavárna
- děkuji všem, kdo se zapojili do Noci kostelů, přišli, pozvali, přivedli, pomohli s přípravou průběhem, děkuji moc ...
- ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený zasvěcený svátek, mše svaté ze slavnosti v
6,30 a 17 hod před ranní a večerní mší svatou bude tichá hodinová adorace
- 2.6. den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a naší farnosti
- 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
večeřadlo, vzadu rozpis v sakristii připravené texty májových čtení...
- minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy kostela a fary: darováno 15150 Kč /So 16,30 - 1020; Ne 7 - 3040;
8,30 - 3630; 10 - 4990; V pokladničkách: 5. - 19.5. darováno na opravy 990; na květiny 430; za tiskoviny 1080;/
všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!" - v postničkách bylo pro Středisko Michala Magone 4295 Kč, pro Hospic
sv. Lukáše 3405 +5000 Kč, všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!"
- 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
- 5.6. DIECÉZNÍ POUŤ CHARIT v kostele Panny Marie pomocné /Mariahilf / u Zlatých hor
- 8.6. v kostele sv. Václava a v katedrále pouť členů sdružení Eucharistická hodina a svatodušní vigilie
- 12.6. v O.- Vítkovicích v 17 hod slavnostní mše sv. k 20. výročí svatořečení Marie Antoníny Kratochvílové
- v sobotu 29.6. výlet dětí z náboženství a farnosti na Sv. Hostýn /děti z náboženství + doprovod zdarma,
přihlaste se v sakristii.../ - přijímám intence...
- od července/o prázdninách/ bude změna nedělních bohoslužeb na 8 a 10 hod, ve všední dny v Po ráno a Pá večer
nebudou mše svaté: St, Pá 6,30 hod a Út, Čt v 17/První Pá v 17 hod /So 7 v 16,30 hod
- farní knihovna bude o prázdninách zavřená. Prosíme vraťte přečtené a vypůjčete si na prázdniny...

