BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 5.8. - 12.8.2018
5.8. - 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Posvěcení římské baziliky Panny Marie
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + Aloisii Duškovou + manžela a + dceru
10,00 hod Za Boží požehnání pro rodiče, sourozence a příbuzné
6.8. - Pondělí: Svátek Proměnění Páně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.8 - Úterý: sv. Sixtus II. a druhové/sv. Kajetán
17,00 hod Poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc
8.8. - Středa: sv. Dominik
!!! 18,00 hod Za dominikánskou rodinu
9.8. - Čtvrtek: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
15,45-16,45 hod MM
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Prosba o Boží požehnání pro novomanžely a rodiny z obou stran
10.8. - Pátek: sv. Vavřinec
6,30 hod Za + Josefa Janjurka, rodinu Janjurkovou, Kirovskou, Marii Kubalovou, Marii
Starkovou, Marii Pukačovou, duše v očistci na které nikdo nepamatuje a + kněze
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11.8 .- Sobota: sv. Klára, sv. Filoména

17,00 hod Za + maminku, + babičku, + rodiče Zapalačovy a kmotry
12.8. - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Františka de Chantal
7,00 hod Za + přátele a kamarády
8,30 hod Za + Aloisii Duškovou + manžela a + dceru
10,00 hod Poděkování za dar rodinného společenství

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Ohlášky: 5.8. - 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:
- ve čtvrtek od 15,45 hod na faře MM /začátkem září informativní schůzka, kdo chtějí zapojit.../
- !!! 8.8./St/zde bude mše sv. v 18 hod !!!
- 11.8./So/ bude hlavní Jubilejní pouť k PM Pomocné ve Zlatých Horách - biskup Mons. Josef
Hrdlička
- 25.8./So/ pouť k bl. Metoději Dominiku Trčkovi ve Frýdlantu nad Ostravicí
- 2.9./Ne/v 15 h Česko-polská pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého z Polského do Českého Těš.
- 9.9. /Ne/po mši sv. v 10 hod otevření fary aktivitám
- 20.9. v Hospici sv. Lukáše - seznámení "Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí"
- od 26.9. kurz - Pomáháme v hospici, přidáš se k nám?
- v naší diecézi bude probíhat kurz Samuel pro svobodné lidi od 17-35 let, kteří se rozhodují na své
životní cestě a hledají Boží plán pro svůj život viz: kurzsamueldoo.wz.cz
- v sakristii listina, kde se můžete zapsat, kdo se od pátku do pátku /teď přes prázdniny od čtvrtku
do čtvrtku/bude starat o květinovou výzdobu v kostele...
- vzadu za lavicemi jsou přihlášky do vyučování náboženství - je vyvěšen návrh rozvrhu vyučování
ve předu výstavka k nahlédnutí z čeho /podle čeho/ se bude učit na faře - neodnášejte - jen k
nahlédnutí ...)
- přijímám intence na srpen až prosinec 2018
- vzadu petice...

