BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 27.5. - 3.6.2018
27.5. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE:
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Za + manžela k 4. výročí + rodiče a duše v očistci
8,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro maminky a jejich rodiny, na přímluvu sv. Zdislavy,
po mši sv. modlitba litanií ke sv. Zdislavě, požehnání relikviářem sv. Zdislavy

10,00 hod Za + rodiče Oldřiška a Josefa Ondruškovy a rodiče z obou stran
28.5. - Pondělí: sv. Ubaldeska
6,30 hod Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a požehnání pro živou rodinu
29.5. - Úterý: sv. Maximin
17,00 hod Za dar zdraví pro tatínka
30.5. - Středa: sv. Zdislava
6,30 hod Za Dary Ducha Svatého při státnicích a požehnání do budoucnosti Alice
31.5. - Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně - doporučený zasvěcený svátek, mše svaté zde
nebudou, jsme pozvání do katedrály/ Salesiáni, Vítkovice, Mariánské Hory, Přívoz,/tam v
17,30 hod růženec 18 hod mše svatá, eucharistické procesí - průvod do kostela sv. Václava
1.6. - Pátek: sv. Justin 5,30 - 6,15 a 16,00 - 16,45 hod ADORACE
6,30 hod Poděkování za 75 let života, za dar zdraví a ochranu PM pro celou živou rodinu
17,00 hod Za dar zdraví a Boží pomoc pro Jana.
!!! Den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností Ostrava - Hrabůvka!!!
2.6. Sobota: sv. Marcelín a Petr
7,00 hod Poděkování za dar života a Boží pomoc a požehnání pro Tomáše
15,55-16,55 hod VEČEŘADLO + KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
17,00 hod Na smír k NSPM a za nová duchovní, kněžská a řeholní povolání a bohoslovce
3.6. - 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Karel Lwanga a druhové
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + manžela k 10. výročí, + rodiče a + sourozence
10,00 hod Za + Alenu Malíkovou a Tomáše Malíka
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Ohlášky: 27.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice: děkuji Šárce Dostálové za přípravu vaječiny, těm, kdo jste ji
pomohli a kdo jste přišli... děkuji moc a moc všem za pomoc při NOCI KOSTELŮ pod vedením, Ing.
Blanky Novákové... dnes sbírka na opravy kostela a fary všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať za vaše
dary!"- minulou neděli byla sbírka na charitu darovali jsme 12 470 Kč(So 17-915; NE 7-4465; 8,30-2770;
10-4320) všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať!"
- úterý 29.5. na biskupství 11. diecézní setkání seniorů /9-14 hod/ o mezigeneračním dialogu a v 17 hod
v sále klubu Atlantik další přednáška cyklu naroVinu - Fenomén Homosexuality /přednáší P. PhLic. Mgr.
Lukáš Engelmann, Mgr. Marek Macák/
- ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně /doporučený zasvěcený svátek/ oslavíme jako loni v katedrále,
zde nebudou mše svaté v katedrále v 17,15 h růženec, 18 h mše sv., 19 h eucharistický průvod do
kostela sv. Václava - pátek je první pátek v měsíci - dopoledne i odpoledne návštěva nemocných před
ranní a večerní mší sv. tichá smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k NSJ a svátostným
požehnáním - !!! na sobotu 2.6. připadá den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a naší farnosti!!!
- výlet dětí z náboženství a farnosti do Olomouce /sv. Kopeček a ZOO/ bude v sobotu 9.6. přihlaste se v
sakristii, děti v náboženství dostali letáček... - pouť na Prašivou bude v pondělí 2.7.
- ukončení vyučování náboženství na faře a předání vysvědčení bude v neděli 24.6. ve mši svaté v 10 hod
- v červnu začne příprava na biřmování, které bude za rok, zájemci, ať si vyzvednou v kanceláři přihlášku...
- moc prosím přihlaste se, kdo by chtěl se zaučit a dělat květinovou výzdobu v kostele, na farní radě bylo doporučeno aby bylo
více lidí, či skupinek, které by se staraly o květinovou výzdobu v kostele...když jsem tak o tom přemýšlel, tak by byly dobré čtyři
skupinky a každá by měla od soboty do soboty /nebo od pátku do pátku/starost o květinovou výzdobu a zalévání...
- vzadu KT, OKNO, IN, Duha, SVĚTLO, program SLEZSKÉ LILIE, 17.6. v 16 h Slavnostní koncert ZUŠ Viléma Petrželky

