BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 37.10. - 14.10.2018
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 Za dar živé víry s prosbou o ochranu PM pro rodiny Skřivánkovou, Vaverovou,
Šuranskou a Máchovou
8.10. - Pondělí: sv. Simeon/ sv.Pelágie
6,30 hod Za + manžela, rodiče a prarodiče a duše v očistci
9.10 - Úterý: sv. Dionýsius a druhové/ sv. Jan Leonardi
17,00 hod Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou ochrany Panny Marie, dary Ducha
Svatého a Boží požehnání
10.10. - Středa: sv. Paulin
6,30 hod
11.10. - Čtvrtek: sv. German 15,45-16,45 h Modlitba Matek na faře
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + manžela Františka Sokola a dvě sestry
18,15 hod příprava na biřmování
12.10. - Pátek: sv. Radim
15,30 hod ministrantská schůzka
6,30 hod Za + Marii Hlavenkovou a Annu Nováčkovou a zemřelé předky
17,00 hod Za uzdravení rodových kořenů z obou dvou stran
13.10 . - Sobota: sv. Eduard
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
17,00 hod Za + babičku, dceru a rodinu Dostálovou
14.10. - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Kalist I.
7,00 hod Na poděkování za 70 let života a živou rodinu
8,30 hod Za + rodiče Knopovy a + sestru Miluši
10,00 hod Poděkování za dar života s prosbou o sílu a Boží požehnání ve stáří
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Ohlášky: 7.10. - POUTNÍ SLAVNOST K PM, KRÁLOVNĚ POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
/27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:/ - v říjnu se doporučuje věřícím modlit růženec...
- dnes slavíme v našem kostele slavíme poutní slavnost k PM, Královně posvátného růžence po
každé mši svaté, litanie /desátek/ svátostné požehnání a poutní podarování...,
v 15 hod v Bělském lese pořádá Starobělská farnost pobožnost k Panně Marii.
- 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
- ve čtvrtek od 17,15 hod příprava na biřmování
- v pátek v 15,30 hod na faře ministrantská schůzka
- v sobotu /13.10./ na biskupství Den pro učitele náboženství a katechety 8,30 -16,00 hod
- pouť na Velehrad /20.10./se ruší...
- 29.10. v 19 hod 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"
- v zadu za lavicemi je nové OKNO, IN, NEZBEDA S CVRČKEM, SVĚTLO, Res claritatis,
Apoštol milosrdenství, ministranti mají v sakristii nového Tarsicia /novinky ve farní knihovně/

