BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 21.10. - 28.10.2018
21.10. - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: 108. výročí posvěcení kostela, SBÍRKA NA MISIE
setkání farnosti na faře po každé mši svaté - kavárna zve společenství živého růžence
7,00 hod Za + rodiče z obou stran, + manžela k výročí úmrtí a + bratra a za šťastnou
hodinku smrti a za nemocné kněze
8,30 hod Za + Annu Trčkovou, manžela a sourozence z obou stran
10,00 hod Za + Jaroslava Čevelu, rodiče z obou stran, prarodiče a duše v očistci
22.10. - Pondělí: sv. Jan Pavel II.
6,30 hod Za + Ivanu Haničincovou
23.10 - Úterý: sv. Jan Kapistránský
17,00 hod Za + sourozence Schuldesovy a + rodiče
24.10. - Středa: sv. Antonín Maria Klaret
6,30 hod Za + Viktorii Kotasovou + manžela a syna
25.10. - Čtvrtek: sv. Kryšpín 15,45-16,45 h Modlitba Matek na faře 15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + maminku Soňu Modráčkovou
18,15 hod příprava na biřmování
26.10. - Pátek: sv. Rustik
15,30 hod ministrantská schůzka
6,30 hod Za + rodinu Zajíčkovou, Bačovou a Savrovou
17,00 hod Za + manžela a + Jaroslava a rodiče z obou stran
27.10 . - Sobota: sv. Frumencius
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
17,00 hod Za + manžela, rodiče a prarodiče z obou stran, bratra, švagry a švagrové a duše
v očistci
28.10. - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Šimon a Juda
SBÍRKA NA OPRAVY
7,00 hod Za + manžela Alfonse Labaně k nedožitým 80 roků
8,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro maminky na přímluvu sv. Zdislavy
10,00 hod Za + manžela k nedožitým 77. narozeninám a rodiče z obou stran a +sourozence
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Ohlášky: 21.10. - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: v říjnu se doporučuje věřícím modlit růženec a po
růženci se pomodlit Pod ochranu Tvou a Svatý Michaeli, archanděli za jednotu církve proti Zlému
- ve čtvrtek od 18,15 hod na faře další část přípravy na biřmování
- dnes den modliteb za misie - začínáme roční přípravu na mimořádný misijní měsíc říjen 2019
téma přípravy pokřtění a poslaní, dnes se koná předepsaná sbírka na misie všem dárcům upřímné
"Pán Bůh zaplať", ohlašovaná sbírka na opravy bude příští neděli, po každé mši svaté je na faře
setkání farnosti - kavárna, připomínáme si také 108. výročí posvěcení kostela /16.10.1910/
- dnes v 15 hod sále klubu Atlantik přednáška cyklu naroVinu: Věda a víra - RNDR. Jiří
Grygar, kapacita omezena - nutná rezervace na e-mailu info@cylusnarovinu.cz
- 29.10. v 19 hod benefiční koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě - pomozme Pavlovi
- v Don Boscu v Ostravě bude probíhat evangelizační kurz Zrnko hořčice - viz letáček
- 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, ministranti nají schůzku 2.a.4 pátek v měsíci, Modlitba
Matek je ve čtvrtek od 15,45 do 16,45 hod, VEČEŘADLO je v kostele v sobotu od 15,55-16,55 h
- v sakristii se zapíšou ti, kteří od pátku do pátku se postarají o květinovou výzdobu a zalévání....
v sakristii je 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"
- 17.11. v Brně na faře kostela sv. Jakuba seminář Manželům nablízku...
- za lavicemi KT / o sektách/ nová DUHA, SVĚTLO, Res claritatis, mezi lavicemi výstavka knih

