BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 26.8. - 2.9.2018
26.8. - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: ct. Martin Středa
7,00 hod Prosba o Boží požehnání, pro rodiny Hundr, Drobný a celou živou rodinu
Plotnický
8,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro maminky z farnosti a jejich rodiny skrze
přímluvu sv. Zdislavy - po mši litanie a požehnání ostatky sv. Zdislavy
10,00 hod Poděkování za dar víry a prosba o Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro
celou živou rodinu
27.8. - Pondělí: sv. Monika:
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28.8 - Úterý: sv. Augustin
17,00 hod Za Boží pomoc a ochranu před zlem
29.8. - Středa: Umučení sv.Jana Křtitele
6,30 hod Za požehnání pro nový školní rok pro žáky, pracovníky
a vedení ZŠ logopedické
30.8. - Čtvrtek: sv. Fiakr 15,45-16,45 hod MM
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za Boží pomoc a ochranu před zlem
31.8. - Pátek: sv. Rajmund
6,30 hod Za dary ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro jisté kněze
1.9 . - Sobota: sv. Jijlí
od 15,55 do 16,55 VEČEŘADLO
7,00 za + rodiče prarodiče a živou rodinu
17,00 hod Na smír k NSPM a za nová duchovní, kněžská a řeholní povolání
2.9. - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Justus
7,00 hod Za Boží pomoc a dar zdraví pro paní Macurovou
8,30 hod Za společenství živého růžence
10,00 hod
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Ohlášky: 26.8. - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:
- minulou neděli se konala sbírka na opravy kostela a fary ve sbírce darováno 13130 Kč
/So 17 1620; Ne 7- 5010; 8,30- 3490; 10-3010; / pokladničky od 22.7. do 19.8. na opravy 4080;
květiny 1055; za časopisy 805; Celkem 19070 Kč Všem dárcům "Pán Bůh zaplať za vaše dary!"
- v sobotu bude ráno mše sv. a od 15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
- 2.9./Ne/v 15 h Česko-polská pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého z Polského do Českého Těš.
- 9.9. /Ne/ve mši sv. v 10 hod požehnání aktovek, po mši sv. otevření fary aktivitám..
- v neděli 16.9. bude po každé mši svaté na faře setkání farnosti - kavárna/farní vada/
- 16.9. v 19 hod v Divadle Antonína Dvořáka Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na
podporu Hospice sv. Lukáše
- 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?
- 28.-30.9. bude v našem kostele TRIDUUM
- v sakristii listina, kde se můžete zapsat, kdo se od pátku do pátku /Soboty do soboty/bude starat
o květinovou výzdobu v kostele...
- vzadu za lavicemi jsou přihlášky do vyučování náboženství - je vyvěšen návrh rozvrhu vyučování
/ prosím přijďte mi říci zda bude možné učit prvňáčky v pondělí od 13,15 h nebo v úterý v 14,30
hod, ve předu výstavka k nahlédnutí z čeho /podle čeho/ se bude učit na faře - neodnášejte - jen
k nahlédnutí ...) vyučování náboženství na faře začne v pondělí 17. září
- farní knihovna otevřena od 9.9. - přijímám intence na září až prosinec 2018 - vzadu petice...

