BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 23.12. - 30.12.2018
23.12. - 4. ADVENTNÍ NEDĚLE: sv. Jan Kentský
7,00 hod Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za + členy rodiny a duše
v očistci na které nikdo nepamatuje
8,30 hod Za živou rodinu
10,00 hod Poděkování za dar života s prosbou o uzdravení rodových kořenů
24.12. - Pondělí: sv. Adam a Eva
15,00 hod "vigilie" Za Boží pomoc a požehnání pro rodiče s dětmi v naší farnosti
22,00 hod "Půlnoční" Za + zpěváky, zpěvačky a varhaníky a + kněze
25.12 - Úterý: Slavnost Narození Páně - zasvěcený svátek - Hod Boží vánoční
7,00 hod Za + rodinu Ryckovou a Rusínovou
8,30 hod Za + Jan Bayera a + rodiče
10,00 hod Za Boží pomoc a dar zdraví pro malou Viktorku a maminku a celou živou rodinu
26.12. - Středa: Svátek sv. Štěpána
7,00 hod
8,30 hod Za + Dagmar Hanzlíčkovou, rodiče z obou stran a kmotry
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17,00 hod VÁNOČNÍ KONCERT vstupné 150 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.12. - Čtvrtek: Svátek sv. Jana, apoštola 15,45-16,45 hod MM 15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod
28.12. - Pátek: Svátek sv. Mláďátek
6,30 hod
17,00 hod Za + Věru Němcovou, manžela a za dar zdraví pro živou rodinu
29.12 . - Sobota: sv. Tomáš Becket
15,55 do 16,55 hod VEČEŘADLO
7,00 hod
17,00 hod Za živou a + rodinu Hrubou a Sochorovou
30.12. - Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - obnova manželských slibů
7,00 hod Za + Julii a Stanislava Jaworek
8,30 hod Za boží pomoc a požehnání pro maminky v naší farnosti a jejich rodiny na
přímluvu svaté Zdislavy
10,00 hod Za živou rodinu Hanzlíčkovou
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Ohlášky: 23.12. - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, minulou neděli se konala ohlašovaná sbírka na opravy, darováno 13590 Kč/So 17-1140; NE 7- 2650; 8,30- 5080; 10- 4720; pokladničky na opravy-910; na květiny720; za tiskoviny-1370; /Celkem 16590 Kč Upřímné "Pán Bůh zaplať za vaše dary.!"
- v pondělí na Štědrý den v 15 hod vigilie pro rodiče s dětmi v 22 hod Půlnoční
- v úterý je slanost narození Páně - Hod Boží vánoční - doporučený svátek mše sv. jako v neděli
- ve středu je svátek sv. Štěpána mše sv. v 7 a 8,30 hod v 17 hod VÁNOČNÍ KONCERT vstupné 150 Kč
- v neděli Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa v každé mši svaté obnova manželských slibů,
- po 31.12. - 16 hod mše sv. na konci občanského roku
- út 1.1.2018 - 7 - 8,30 - 10 - 16,30 hod !!!
- 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
- když se podává svaté přijímání a podávající je jeden, přistupujeme ve dvojicích....
- v zadu za lavicemi je dvojčíslo KT a SVĚTLA, OKNO, nová DUHA, nový Res claritatis Přehled
bohoslužeb o Vánocích v Ostravě , ministranti mají v sakristii nového TARSICIA
- kdo chce přinést skauty Betlémské světlo domu ať se zapíše za lavicemi
- přijímám intence na první pololetí...
- Tříkrálová sbírka 2019 bude v Ostravě probíhat od 1.-14 ledna. Kdo se zapojit jako Vedoucí skupinky či
koledník přihlaste se v sakristii. V neděli 6.1. budou koledovat děti z náboženství po každé mši svaté

