BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 18.11. - 25.11.2018
18.11 . - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DEN BIBLE Posvěcení římských sv. Petra a Pavla
SBÍRKA NA BIBLICKOU SPOLEČNOST - SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA
7,00 hod Za + Štěpánku Moravcovou k 1. výročí úmrtí a duše v očistci
8,30 hod Za + rodiče, 2 sestry a manžela
10,00 hod Za + rodiče a + manžela Josefa Kalmu a sourozence
19.11. - Pondělí: sv. Mechtilda
po ranní mši sv. na faře SETKÁNÍ SENIORŮ
6,30 hod Za + Adolfa Schaumanna
20.11 - Úterý: sv. Felix z Valois
17,00 hod Za + Jana Godiša, Boženu Prachiarovou a Rosalii Jarošovou
21.11. - Středa: Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
6,30 hod Za +manžela Pavla Faturu, přítele a celou + rodinu z obou stran
22.11. - Čtvrtek: sv. Cecilie 15,45-16,45 Modlitba Matek 15,55 - 16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + Věru Jurečkovou a duše v očistci
18,15 FARNÍ RADA
23.11. - Pátek: sv. Klement I., sv. Kolumbán
15,30 hod MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
6,30 hod Za Boží pomoc a dar živé víry pro syna Michala a vnučku Kristýnku
17,00 hod Poděkování za dar života a živé víry s prosbou o Boží pomoc a ochranu PM
24.11 . - Sobota: sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
7,00 hod Za + rodiče a duše v očistci
17,00 hod Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran
25.11 . - Slavnost KRISTA KRÁLE: sv. Kateřina SBÍRKA NA OPRAVY:
7,00 hod Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran a duše v očistci
8,30 hod Za farní společenství a Boží pomoc a požehnání pro maminky a jejich rodiny na
přímluvu sv. Zdislavy
10,00 hod Za + manžela a tatínka Emila Romaniece
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Ohlášky: 18.11. - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: DEN BIBLE, /DEN CHUDÝCH/ koná se
předepsaná sbírka na BIBLICKOU SPOLEČNOST /75%BS a 25%KBD/, na faře po každé mši
svaté bude SETKÁNÍ FARNOSTI - KAVÁRNA (Skauti, skautky, světlušky, vlčata)
- v pondělí po ranní mši svaté bude na faře SETKÁNÍ SENIORŮ

- ve čtvrtek na faře od 18,15 h setkání farní rady příprava na biřmování bude až 29.11. vyzvedněte
si knížečku na přečtení
- příští neděli je Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, bude ohlašovaná sbírka na opravy a na konci
každé mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu
- 1.12. v 17 h PRVNÍ ADVENTNÍ VEČER: P. Th.D. Jan Larisch - biskup ThDr Josef Schinzel
- poradna sv. Alexandra a Target - podporované zaměstnání Ostrava-Dubina, Fr. Formana 13 zve
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.11. OD 9 -16 v budově lékařského střediska
- v sakristii je rozpis,kde se zapíšou ti, kdo od pátku do pátku se postarají o květinovou výzdobu,
dále je v sakristii rozpis na nedělní čtení, kde se zapíše ten, kdo chce v následujících nedělích číst
1 .a 2. čtení, přímluvy a ohlášky, na přípravu si můžete týden dopředu půjčit se sakristie "Nedělní
misálek" Když se podává svaté přijímání a podávající je jeden přistupujeme ve dvojicích....
- v zadu za lavicemi je KT za 15 Kč, nové OKNO - 10 Kč, nová DUHA - udělej si adventní věnec
+ František a jesličky za 15 Kč, adventní kalendář byl za 60 Kč, In za 30 Kč, NEZBEDA S
CVRČKEM za 15 Kč, SVĚTLO za 10 Kč, Res claritatis - zdarma

