BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 17.6. - 24.6.2018
17.6. - 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Řehoř Barbarigo SBÍRKA NA TV NOE
SETKÁNÍ FARNOSTI NA FAŘE PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ/KAVÁRNA/ ZVE FARNÍ RADA

7,00 hod Za + maminku
8,30 hod Za + Andělu a Ladislava Gabzdylovy a poděkování za ochranu celé živé rodiny
10,00 hod Na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu
16 hod koncert Pěveckého sboru ADIJAMUS a jeho hostů /ZUŠ Viléma Petrželky/
18.6. - Pondělí: sv. Marina
7,15 hod SETKÁNÍ SENIORŮ NA FAŘE
6,30 hod Za Boží pomoc a požehnání a dar zdraví pro seniory
19.6. - Úterý: sv. Jan Nepomuk Neuman
17,00 hod Prosba o Boží pomoc pro syna a snachu
20.6. - Středa: sv. Siverius
6,30 hod
21.6. - Čtvrtek: sv. Alois Gonzaga 15,45 h MM 15,55-16,55 h ADORACE 18.15 hod FARNÍ RADA
17,00 hod Za + syna, rodiče z obou stran a bratry
22.6. - Pátek: sv. Jan Fischer a Tomáš More 15,30 hod ministr. schůzka TRIDUUM po večerní mši sv.
6,30 hod
17,00 hod Poděkování za dar zdraví s prosbou o Dary Ducha Svatého a požehnání pro
celou živou rodinu
23.6. Sobota: sv. Josef Cafasso 15,55-16,55 h VEČEŘADLO + KORUNKA K BM TRIDUUM
7,00 hod
17,00 hod Poděkování za 84 roků s prosbou o další ochranu a prosba o usmíření rodiny křest
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24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Na poděkování k 55 narozeninám a za dar zdraví a Boží pomoc ochranu a
požehnání pro celou rodinu Schenkovou
8,30 hod Za Boží pomoc, dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v rámci
TRIDUA s MM na přímluvu sv. Zdislavy
9,30 - 10 h TRIDUUM - ADORACE, CHVÁLY, TE DEUM, SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

10,00 hod Na poděkování za 18 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu PM
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Ohlášky: 17.6. - 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:
- dnes se koná předepsaná sbírka na TV NOE, všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať." sbírka na opravy
bude příští neděli, dnes po každé mši svaté setkání farnosti na faře /kavárna/ zve nás farní rada
v 16 h Slavnostní koncert Pěveckého sboru ADIJAMUS a jeho hostů /ZUŠ Viléma Petrželky/
- v pondělí po ranní mši svaté SETKÁNÍ SENIORŮ NA FAŘE
- ve čtvrtek v 14 hod pohřeb + Milada Hillová, ve čtvrtek 21.6. od 18,15 hod na faře setkání farní rady...
- v pátek od 16,30 hod ministrantská schůzka
- od pátku 22. do neděle 24.6. bude v kostele TRIDUUM pátek po mši sv., v sobotu po večerní mši svaté
v neděli od 9.30 do 10 hod chvály, děkování Tedeum a svátostné požehnání
- ve mši svaté v 10 hod ukončení vyučování náboženství na faře a předání vysvědčení
- 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. kdo má zájem ať se přihlásí v sakristii
- vzadu KT, OKNO, IN, DUHA, NEZBEDA S CVRČKEM, SVĚTLO, v sakristii TARSICIUS
- přijímám intence na červenec až prosinec 2018 o prázdninách zde nebudou bohoslužby v pondělí ráno, v
pátek večer /6.7. v 15 hod primice novokněze Jana Jurečky v Hrabové / 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
- moc prosím přihlaste se, kdo by chtěl se zaučit a dělat květinovou výzdobu v kostele...

