BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 9.6. - 16.6.2019
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
10.6. - Pondělí: sv. Karla Lwanga a druhů Panna Maria Matka církve
6,30 hod Poděkování za 50 let života pro syna Rostislava s prosbou o pomoc a ochranu
Panny Marie a Dary Ducha Sv. pro celou rodinu Oškerovu
11.6. - Úterý: sv. Barnabáš
17,00 hod Za Boží pomoc a uzdravení
12.6. - Středa: sv. sv. Jan z Fakunda
6,30 hod Na poděkování za 18 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a Světlo Ducha
Svatého pro Martina a sourozence
13.6. - Čtvrtek: sv. Antonína z Padovy/ Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 15,45 Modlitba Matek
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod
18,15 h FARNÍ RADA
14.6. - Pátek: sv. Atanáš
6,30 hod Na poděkování za manžela k 85 letům a Boží pomoc a požehnání a dary Ducha
Svatého pro celou rodinu
15,30 hod ministrantská schůzka
17,00 hod
15.6. Sobota: sv. Vít
15,25-16,25 hod VEČEŘADLO
7,00 hod Prosba za kamarády a přátele
8,30 hod Za dominikánskou rodinu / na faře setkání dominikánských terciářů 8 -14 h/
16,30 hod Za + rodiče a duše v očistci
16.6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Na poděkování za obdržené milosti a další Boží požehnání a zdraví rodiny
Hundz a Drobný
8,30 hod Za + Miladu Klečkovou
10,00 hod Na poděkování za 19 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
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Ohlášky: 9.6. - Slavnost Seslání DUCHA SVATÉHO: - dnes se koná SBÍRKA NA CHARITU, všem dárcům
upřímné "Pán Bůh zaplať!"... od 15 h SMAŽENÍ VAJEČINY, všichni jsme zváni
- ve čtvrtek po večerní mši svaté od 18,15 hod setkání farní rady - v pátek na faře od 15,30 h ministrantská schůzka
- v sobotu také mše sv. v 8,30 hod za dominikánskou rodinu, neboť na faře bude setkání dominikánských terciářů
- příští neděli Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a bude ohlašovaná sbírka na opravy kostela a fary
- 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 14.-16.6. Slezská Lilie - viz letáčky
- 20.6. o Slavnosti TĚLA A KRVÉ PÁNĚ: jsme zváni do katedrály na večerní mši sv. v 18 hod s průvodem - procesím po mši sv. do kostela sv. Václava /zde bude mše svatá jen ráno v 6,30 hod/
- v neděli 23.6. mše svatá v 10 h na ukončení vyučování náboženství na faře a předání vysvědčení...
- v sobotu 29.6. pouť farnosti a výlet dětí z náboženství na Sv. Hostýn - 200 Kč/děti z náboženství + doprovod
zdarma, přihlaste se v sakristii.../sraz u kostela v 7,45 hod návrat do 18 hod ten den pořádá Charita v centru
Ostravy 4. Ukrajinský festival
- 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, So 7,00 hod a Út, Čt v 17/První Pá v 17 hod /So v 16,30 hod - přijímám intence...
- farní knihovna bude o prázdninách zavřená. Prosíme vraťte přečtené knihy a vypůjčete si na prázdniny...
- v zadu za lavicemi nová DUHA, nové IN, nové OKNO, NEZBEDA S CVRČKEM, ministranti mají v sakristii
nového TARSICIA. v kuchyni si můžete od Aničky S. koupit nové CD scholy z BIGY

