BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 9.9. - 16.9.2018
9.9. - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Petr Klaver
7,00 hod Za + syna Mariana a rodiče z obou stran
8,30 hod Za + Bohuslava Přikryla, maminku, bratra a celou a + celou rodinu
10,00 hod Za Boží pomoc a požehnání v novém školním roce pro všechny aktivity ve farnosti
!!! PO MŠI SVATÉ V 11 HOD OTEVŘENÍ FARY A KOSTELA AKTIVITÁM !!!

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

10.9. - Pondělí: bl. Karel Spinola
6,30 hod Za + rodiče a duše v očistci
11.9 - Úterý: sv. Emilián z Verceli
po mši sv. na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za + Richarda Marka
12.9. - Středa: Jméno Panny Marie /sv. Quido
6,30 hod Za Boží pomoc, ochranu a zdraví pro rodiče
13.9. - Čtvrtek: sv. Ondřej, Pavel a druhové 15,45-16,45 hod MM 15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + manželku Danuši Kšiňanovou, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou
rodinu
18,15 hod Příprava na biřmování
14.9. - Pátek: Svátek Povýšení sv. Kříže 15,30 hod MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
6,30 hod Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie a dary
Ducha Svatého do budoucnosti
17,00 hod Za + Jana Knapíka, manželku, dva syny a dceru a duše v očistci
15.9 . - Sobota: Panna Marie Bolestná
od 15,55 do 16,55 VEČEŘADLO
7,00 hod Za Boží pomoc a dar zdraví
17,00 hod Na poděkování za 20 let společného života a děti s prosbou o další Boží pomoc a
požehnání pro celou rodinu
16.9. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Ludmila SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
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PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ SETKÁNÍ FARNOSTI NA FAŘE - KAVÁRNA /FARNÍ RADA/

7,00 hod Za Boží pomoc a požehnání pro Tomáše, Lukáše a Josefínu
8,30 hod Za + rodiče Knopovy a + sestru Milušku
10,00 hod Za Boží pomoc a požehnání pro umírajícího tatínka

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

Ohlášky: 9.9. - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - od dnešní neděle je otevřena farní knihovna

- dnes ve mši sv. v 10 hod "požehnání aktovek", po mši sv. otevření fary aktivitám...
- v pondělí 10.9. v 16 hod bude u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí Duchovní
setkání a pak v 16,30 hod mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- ve čtvrtek od 18,15 h další část přípravy na biřmování - v pátek od 15,30 h na faře ministrantská schůzka
- příští neděli bude předepsaná sbírka na církevní školy, po každé mši svaté na faře setkání farnosti kavárna
/farní vada/ v 19 hod v Divadle Antonína Dvořáka Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na
podporu Hospice sv. Lukáše - 28. - 30.9. bude v našem kostele TRIDUUM
- v sakristii listina, kde se můžete zapsat, kdo se bude týden starat o květinovou výzdobu v kostele...
- vzadu za lavicemi jsou přihlášky do vyučování náboženství - je vyvěšen návrh rozvrhu vyučování
vepředu výstavka k nahlédnutí z čeho /podle čeho/ se bude učit na faře, neodnášejte - jen k nahlédnutí
vyučování náboženství na faře začne 17. září - přijímám intence na září až prosinec 2018 - vzadu petice...
- na biskupství bude od 22.9. kurz pro "akolyty" zájemci ať s doporučením duchovního správce se
přihlásí na biskupství do 17.9. - z Otravy-Přívozu zvou na pouť do Klodzka -Wambierzyc 20.-21.10.
- 26.9 od 9,30 h v bazilice Panny Marie ve Frýdku POUŤ SENIORŮ
- 6.10. v O.- Pustkovci Malá duchovní obnova pro všechny varhaníky, sbormistry, zpěváky, vedoucí i
členy schol, na biskupství budou kurzy liturgické hudby pro chrámové zpěváky a hudebníky a kurzy pro
vedoucí schol a jejich členy .
- 29.10. v 19 h benefiční koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě-pomozme Pavlovi zachránit...

