BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 2.12. - 9.12.2018
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
3.12. - Pondělí: sv. František Xaverský
6,30 hod Za + Miluši Ruskovou, + manžela Zdeňka, za + rodiče z obou stran, nemocné kněze a+kněze
4.12 - Úterý: sv. Jan Damašský/sv. Barbora
18,15 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za + Libuši Kožušníkovou a + Karla Kožušníka
5.12. - Středa: sv. Sába
6,30 hod Za milost uzdravení pro Františka a Huga a dar víry pro jejich rodiny
6.12. - Čtvrtek: sv. Mikuláš 15,45-16,45 hod Modlitba Matek 15,55 - 16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za zemřelé, kteří se provinili proti životu
7.12. - Pátek: sv. Ambrož, večer vigilie PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu
5,30 - 6,15 a 16,00 - 16,45 hod ADORACE
6,30 hod Za + Jaroslava Sýkoru a + předky
17,00 hod Za Boží pomoc a požehnání pro děti a mládež v naší farnosti
po večerní mši II. ADVENTNÍ VEČER - SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM
8.12 . - Sobota: Slavnost PM počatá bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek
7,00 hod Za + rodiče z obou stran a duše v očistci
8,30 hod Za dominikánskou rodinu - na faře od 8 - 14 h setkání dominikánských terciářů
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
17,00 hod Poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a dožití 75 a 80 let a další Boží
pomoc a ochranu Panny Marie
9.12. - 2. ADVENTNÍ NEDĚLE: sv. Jan Didak SBÍRKA NA DIECÉZI
7,00 hod Za + rodiče Annu a Vojtěcha Pajerovy
8,30 hod Prosba o dary Ducha Svatého pro živou rodinu
10,00 hod Za + Alžbětu Birkovou, + rodiče a + sestru
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Ohlášky: 2.12. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy, darováno
11840 Kč /So 17-1490; Ne 7-3370; 8,30-3890; 10-3090; pokladničky na květiny 1080; na opravy 1860;
za tiskoviny 1760; mimo sbírku darováno na kostel 10000 Kč/ Celkem 26540 Kč všem dárcům "Pán Bůh
zaplať zas vaše dary." - v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK
- v pátek je první pátek v měsíci dopoledne i odpoledne bude návštěva nemocných před ranní a večerní mši
sv. bude tichá smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k NSJ a svátostným požehnáním,
večer bude mše sv. - vigilie PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu a pak II. Adventní večer - setkání
se sv. Mikulášem
- v sobotu je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu - doporučený zasvěcený svátek, mše ze slavnosti v pátek večer - vigilie a v sobotu v 7, a 8,30 hod v sobotu bude na faře setkání dominikánských terciářů - příští neděli /2. ADVENTNÍ/bude předepsaná sbírka na DIECÉZI
- přijímám intence na první pololetí příštího roku /od března 2019 budou mše v neděli v 8 a 10 h (?So 16,30 ?)
- farní ples bude v pátek 18.1. od 19,30 v K-triu - od 9.12. faře na prodej vstupenek po mši sv. v 10 hod
- v úterý 6.12. na biskupství od 9 -13 h Setkání u adventního věnce, večer v 18,15 hod přednáška Vojtěcha
Vlčka I. světová válka a církve
- 9.12. v 17,30 h v O. -Zábřehu v kostele sv. Ducha Zapalme svíci v rámci Světového dne zesnulých dětí
- když se podává svaté přijímání a podávající je jeden, přistupujeme ve dvojicích....
- v zadu za lavicemi je KT, nové prosincové OKNO, DUHA, SVĚTLO, Res claritatis
- u křtitelnice a vzadu lístky na ADVENTNÍ SOUTĚŽ a ADVENTNÍ CESTIČKA K BOHU

