BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 30.9. - 7.10.2018
30.9. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Jeroným
7,00 hod Za uzdravení bratra Štefana s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro jeho rodinu
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 Za + Emilii Ježkovou k 22. výročí úmrtí
1.10. - Pondělí: sv. Terezie od Dítěte Ježíše
6,30 hod Za Boží pomoc pro rodiče živou a + rodinu
2.10 - Úterý: sv. andělé strážní
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za živou a + rodinu Kuchyňovou, Kropáčovou a Holišovou
3.10. - Středa: sv. Maxmilián
6,30 hod Za + neteř a duše v očistci
4.10. - Čtvrtek: sv. František z Assisi
15,45-16,45 hod MM 15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za učitele a vychovatele
5.10. - Pátek: sv. Palmác/sv. Justina Kowalská 5,30-6,15 a- 16,00-16,45 hod ADORACE
6,30 hod Za + Břetislava Hlavenku
17,00 hod Za + Boženu Kubíkovou
6.10 . - Sobota: sv. Bruno
15,55 do 16,55 VEČEŘADLO
7,00 hod Za Boží pomoc a ochranu skrze přímluvu PM
17,00 hod Na smír k NSPM a za nová kněžská a řeholní povolání
7.10. - POUTNÍ SLAVNOST K PM, KRÁLOVNĚ POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Poděkování za 70 let života a přímluvu Panny Marie u Boha
10,00 hod Na daný úmysl

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

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

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

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

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

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

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

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

Ohlášky: 30.9. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - v říjnu se doporučuje věřícím modlit růženec...
- v úterý po večerní mši sv. bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- ve čtvrtek bude v 14,30 hod pohřeb + pana Jana Bakaly
- v pátek je první pátek v měsíci - návštěva nemocných před ranní a večerní mší svatou smírná
adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k NSJ a svátostným požehnáním
- v sobotu 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 farním kostele poutní slavnost k PM, Královně posvátného růžence po každé
mši svaté, litanie /desátek/ svátostné požehnání a poutní podarování.. pozvánka na lavicích, v 15
hod v Bělském lese pořádá Starobělská farnost pobožnost k Panně Marii.
- minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy - darováno 11120 Kč /So 17- 1170; NE 7- 2970 ;
8,30 - 3970; 10,00 - 3010; pokladničky (od 26.8. do 23.9.) květiny -1040; časopisy -1240; opravy -2180;/
celkem 15580 Kč Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať
- v pondělí 8.10. v 16 hod bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a pak v
16,30 hod mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále
- 20.10. pouť na Velehrad, přihlaste se v sakristii do 7.10., pokud se nepřihlásí 40 poutníků pouť se zruší
- 29.10. v 19 h benefiční koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě-pomozme Pavlovi zachránit...
- chrámový sbor má zkoušku každou středu od 18 do 19 hod na faře scholička má po domluvě zkoušku v
neděli před mší sv. v 10 hod
- v sakristii je papír kde se zapíšou ti, kteří od pátku do pátku se postarají o květinovou výzdobu a zalévání.... v sakristii je také rozpis na nedělní čtení, kde se zapíše ten, kdo chce v následujících nedělích číst
čtení, přímluvy a ohlášky, na přípravu si můžete týden dopředu půjčit se sakristie "Nedělní misálek"

