BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 25.11. - 2.12.2018
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
26.11. - Pondělí: sv. Silvestr
6,30 hod Za + Richarda Kondaše
27.11 - Úterý: sv. Virgil
17,00 hod Za + členy KDU-ČSL
28.11. - Středa: sv. Mansuet (Miloslav)
6,30 hod Za + Marii Kolderovou
29.11. - Čtvrtek: sv. Saturnin 15,45-16,45 Modlitba Matek 15,55 - 16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + Libuši Somrovou, Libuši Bernardovou, + manžela + sourozence + rodiče
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18,15 příprava na biřmování
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. - Pátek: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
6,30 hod Poděkování za dar života a ochranu Ducha Svatého a milost P.Marie
17,00 hod Za + Jana Kavku rodiče z obou stran a živou rodinu
1.12 . - Sobota: sv. Edmund Kampián
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
7,00 hod Za Boží pomoc a požehnání v nemoci pro celou živou rodinu
17,00 hod I. ADVENTNÍ VEČER požehnání adventních věnců, roráty, světelný průvod,
mše sv. a přednáška P. Th.D. Jana Larische - biskup ThDr Josef Schinzel
17,00 hod Na smír za k NSPM a za nová kněžská a řeholní povolání
2.12. - 1. ADVENTNÍ NEDĚLE: sv. Bibiána
7,00 hod Za společenství živého růžence
8,30 hod Za + manžele Kubíkovy a Kulovy
10,00 hod Za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Jurčákovu
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Ohlášky: 25.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále, koná se ohlašovaná sbírka na opravy všem dárcům
"Pán Bůh zaplať." minulou neděli byla předepsaná sbírka na BIBLICKOU SPOLEČNOST,
darováno 11020 Kč /So 17-920; Ne 7-1840; 8,30-4090; 10-4180;/ všem dárcům "Pán Bůh zaplať
- v sobotu na benefičním koncertu v kostele na setkání Jamboree v USA darováno v kostele 10345
+ 2876 při farní kavárně, přes účet 2000 celkem 15222 Kč všem dárcům děkujeme...
- 27.11. v kostele sv. Ducha v pastoračním centru od 16,30 h představení knihy rozhovorů Aleše
Palána s Marii Svatošovou "Neboj se vrátit domů." - ve čtvrtek od 18,15 h příprava na biřmování
- 1.12 v Hospici sv. Lukáše 10 -17 Benefiční knižní bazárek
- v sobotu 1.12. v 17 h PRVNÍ ADVENTNÍ VEČER: požehnání adventních věnců, rorá-ty,
světelný průvod, mše sv. na smír k NSPM a za nová kněžská a řeholní povolání a
přednáška P. Th.D. Jana Larische - biskup ThDr Josef Schinzel
- v sakristii je rozpis,kde se zapíšou ti, kdo od pátku do pátku se postarají o květinovou výzdobu a
zalévání přes týden, 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" - přijímám intence na první pololetí příštího roku
- když se podává svaté přijímání a podávající je jeden, přistupujeme ve dvojicích....
- ve všední dny se netopí v 5 zadních lavicích- v zadu za lavicemi je KT za 15 Kč, OKNO - 10 Kč,
DUHA - udělej si adventní věnec + František a jesličky za 15 Kč,
SVĚTLO za 10 Kč, Res claritatis - zdarma

