BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 3.6. - 10.6.2018
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
4.6. - Pondělí: sv. František Caracciolo
6,30 hod Za + manžela, jeho rodiče,prarodiče a duše v očistci
5.6. - Úterý: sv. Bonifác
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a požehnání a dar zdraví
6.6. - Středa: sv. Pavlína, sv. Norbert
6,30 hod Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
7.6. - Čtvrtek: sv. Robert
15,45 hod Modlitba Matek
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za šťastné rodiny
8.6. - Pátek: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍSOVA 15,30 hod MINIST. SCHŮZKA
6,30 hod Za Kamilu a všechny svěřené při křtu a biřmování
17,00 hod Za + dceru Alenku, + manžela, + bratry a + sestry
9.6. Sobota: Neposkvrněné Srdce Panny Marie
7,00 hod Za Boží pomoc, dar zdraví po operaci
15,55-16,55 hod VEČEŘADLO + KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
17,00 hod Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
10.6. - 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Bohumil
7,00 hod Za + Věru Sivkovou k 1. výročí a + rodinu
8,30 hod Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
10,00 hod Za dar víry pro nevěřící členy rodiny
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Ohlášky: 3.6. - 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- v pátek je Slavnost NESVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA od 15,30 hod minstr. schůzka
- v sobotu /9.6./výlet dětí z náboženství a farnosti do Olomouce /sv. Kopeček a ZOO/
přihlaste se v sakristii, děti v náboženství dostali letáček... odjezd v 7,30 hod od kostela
- v pondělí 11.6 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 14.6. od 18,30 h na biskupství panelová diskuse - KATOLICKÁ CÍRKEV A ÚNOROVÝ PUČ 1948
- v neděli 17.6. bude po každé mši sv. kavárna a v 16 h Slavnostní koncert ZUŠ Viléma Petrželky
- ukončení vyučování náboženství na faře a předání vysvědčení bude v neděli 24.6. ve mši svaté v 10 hod
- farní knihovna je otevřena vždy půl hodiny po nedělní mši svaté 8-8,30 9,30-10 a 11-11,30 h v červenci
a srpnu bude zavřena - pouť na Prašivou bude v pondělí 2.7.
- minulou neděli sbírka na opravy (sbírka- So17 - 930; NE 7 - 3570; 8,30 - 3520; 10 - 3110 =11130 Kč)
pokladničky: na opravy 2390; na květiny 1560; za časopisy 1550) Celkem 16630 Kč všem upřímné
"Pán Bůh zaplať za vaše dary!"
- ve čtvrtek 14.6. od 16,15 hod začne příprava na biřmování, které bude za rok...
- moc prosím přihlaste se, kdo by chtěl se zaučit a dělat květinovou výzdobu v kostele, aby bylo více lidí, či
skupinek, které by se staraly o květinovou výzdobu v kostele... čtyři skupinky a každá by měla od soboty
do soboty /nebo od pátku do pátku/starost o květinovou výzdobu a zalévání...
- vzadu KT, nové OKNO, nové červnové IN, Duha, SVĚTLO, v sakristii Tarsicus
- přijímám intence na červenec až prosinec 2018 o prázdninách zde nebudou bohoslužby v pondělí ráno, v
pátek večer /kromě prvních pátků/ a sobotu ráno
- CHARITA nabízí práci zdravotním sestrám v lůžkovém a mobilním hospici, v domově pokojného stáří a
sociálnímu pracovníkovi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež viz letáčky na vývěsce

