BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 2.6. - 9.6.2019
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
3.6. - Pondělí: sv. Karla Lwanga a druhů
6,30 hod Za + sestru Andělku Strakovou + rodiče Miroslava a Andělu, bratra Pavla, rodinu
Strakovou, Paciorkovou, Kalerovou, Čeberovou, Bernatovou, Ambrůzovou,
Fryželkovou, Veselskou, Zámečnikovou, Urubkovou, Pavelkovou, Rakovou
4.6. - Úterý: sv. František Caraccilo
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Poděkování za dožití 50 let za dar zdraví Boží pomoc a požehnání pro celou
rodinu
5.6. - Středa: sv. Bonifác
6,30 hod Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
6.6. - Čtvrtek: sv. Pavlína/sv. Norbert 15,45 Modlitba Matek
15,55-16,55 ADORACE
17,00 hod Za + Václava Hovorku a + Anežku Hovorkovou a rodiče z obou stran
7.6. - Pátek: sv. Robert 5,30 - 6,15 a 16,00 - 16,45 hod ADORACE
6,30 hod Za + manžela, rodiče z obou stran a sourozence
17,00 hod Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
8.6. Sobota: sv. Medart
15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
16,30 hod Za + rodiče Martu a Františka Kardošovy
9.6. - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
SBÍRKA NA CHARITU
7,00 hod Za + rodiče Julii a Stanislava Javorek
8,30 hod Za + Bajzu Milana
10,00 hod Za dar víry pro nevěřící členy rodiny
15,00 hod SMAŽENÍ VAJEČINY
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Ohlášky: 2.6. - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ:
- dnes slavíme den vzájemných modliteb bohoslovců AKS a naší farnosti
- děkuji za setkání farnosti - kavárnu /minulou neděli/ po každé mši svaté na faře a farní zahradě...
- minulou neděli byla na základě výzvy ČBK předepsaná sbírka na pomoc křesťanům z Blízkého východu darováno
17590 Kč /So 16,30-1630; Ne 7- 7430; 8,30-3500; 10-8160; mimo sbírku 5000 Kč/ Celkem 22590Kč, všem dárcům
upřímné "Pán Bůh zaplať" - v pátek je první pátek v měsíci návštěva nemocných před ranní a večerní mší svatou
bude tichá smírná adorace litaniemi k NSJ, modlitbou zasvěcení k Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním
- v sobotu bude od 15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
- příští neděli je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.- SBÍRKA NA CHARITU od 15 h SMAŽENÍ VAJEČINY
- 5.6. DIECÉZNÍ POUŤ CHARIT v kostele Panny Marie pomocné /Maria Hilf / u Zlatých hor
- 8.6. v kostele sv. Václava a v katedrále pouť členů sdružení Eucharistická hodina a svatodušní vigilie
- v pondělí 10.6. v 16 hod bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v 16,30 hod
mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále
- 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 za 250 Kč/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 8 v 16,30 hod
- farní knihovna bude o prázdninách zavřená. Prosíme vraťte přečtené a vypůjčete si na prázdniny...
- v zadu za lavicemi nová DUHA, nové IN, Monitor,...

