BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 23.9. - 30.9.2018
23.9. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Pius z Pietrelciny
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Za + tatínka Bohumila, + maminku Zdeňku a + bratra Václava
8,30 hod Za + Jana Pavlíka k 2. výročí, rodiče z obou stran a + babičku
10,00 hod Za + Josefínu Čarnoká
24.9. - Pondělí: sv. Gerard (Jaromír)
po mši sv. SETKÁNÍ SENIORŮ
6,30 hod Za živou rodinu, uzdravení /vnučky/ Michalky a nemocné prarodiče
25.9 - Úterý: sv. Kleofáš
17,00 hod Za Boží pomoc pro spolupracovníky
26.9. - Středa: sv. Kosma a Damián
6,30 hod
27.9. - Čtvrtek: sv. Vincenc z Paula
15,45-16,45 hod MM 15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + Zdeňku Horovou
18,15 h příprava na biřmování
28.9. - Pátek: Slavnost sv. Václava - doporučený zasvěcený svátek
7,00 hod
8,30 hod Za dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v TRIDUU
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PO MŠI SVATÉ TRIDUUM - CESTA SVĚTLA - odprošujeme za své hříchy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.9 . - Sobota: Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů 15,55 do 16,55 VEČEŘADLO
7,00 hod Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc a požehnání
17,00 hod Za dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v TRIDUU odpouštíme
a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám našim dětem

PO MŠI SVATÉ TRIDUUM - KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

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

30.9. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Jeroným
7,00 hod
8,30 hod Za dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v TRIDUU
9,30-10,00 hod TRIDUUM - ADORACE, CHVÁLY, SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
chválíme, děkujeme za všechno co učinil Pán v našem životě a těm za které se modlíme

10,00 hod

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

Ohlášky: 23.9. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - v pondělí po ranní mši sv. na faře SETKÁNÍ SENIORŮ
- v úterý 25.9. od 17 hod v Sálu klubu Atlantik v rámci cyklu přednášek naroVinu přednáška Jana Zajíčka
"Jak zvýšit schopnost žít spokojené manželství" v 19,00 hod v kostele v O.- Pustkovci bude slavit mši sv.
pro vysokoškoláky o. biskup František, u příležitosti zahájení akademického roku
- 26.9 od 9,30 h v bazilice Panny Marie ve Frýdku POUŤ SENIORŮ
- ve čtvrtek bude od 18,15 hod na faře další část přípravy na biřmování
- 27.- 28.9. bude v kostele sv. Václava POUTNÍ SLAVNOST - viz letáček
- v pátek Slavnost sv. Václava - doporučený zasvěcený svátek, mše svaté /čtvrtek 17 vigilie/ v 7 a 8,30 hod
Mší sv. v 8,30 hod začne TRIDUUM po mši sv. CESTA SVĚTLA, v sobotu večer korunka k Božímu
milosrdenství po večerní mši sv. v neděli pak mše sv. a adorace, chvály svátostné požehnání.
- minulou neděli byla předepsaná sbírka na církevní školy darováno 11640 K /So 17- 1290; NE 7- 3580 ;
8,30 - 3530; 10,00 - 3240;/ Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať! Dnes se koná sbírka na opravy
kostela a fary. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať za vaše dary:"
- přijímám intence na září až prosinec 2018
- 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
- 7.10. bude v našem kostele poutní slavnost k PM, Královně posvátného růžence
- 20.10. pojedeme se společenstvím živého růžence pouť na Velehrad, přihlaste se v sakristii...
- 29.10. v 19 h benefiční koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě-pomozme Pavlovi zachránit...

