BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 24.12. - 31.12.2017
24.12. - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ: sv. Adam a Eva
/farní knihovna bude zavřena/
7,00 hod Za uzdravení dcery Valentýny a uzdravení celé rodiny
8,30 hod Za Boží pomoc a požehnání pro maminky na přímluvu sv. Zdislavy
VÁNOČNÍ DOBA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16,00 hod "Vigilie" - otevírání Betléma a mše svatá: Za živou rodinu
22,00 hod "Půlnoční" Za + zde působící kněze, varhaníky, zpěváky, zpěvačky a kostelníky
25.12. - Pondělí: Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ: /farní knihovna bude zavřena/
7,00 hod Za živou rodinu Gavuličovu, Andrýskvou a ochranu Panny Marie a dary Ducha Sv.
8,30 hod Za živou a + rodinu Karáskovou a Dorňákovou
10,00 hod Za + Dagmar Hanzlíčkovou, rodiče z obou stran a kmotry
26.12. - Úterý: Svátek sv. Štěpána: /farní knihovna bude zavřena/
hraje PhDr. Lukáš Petřvalský
7,00 hod
8,30 hod Za Boží pomoc a Boží požehnání pro živou rodinu
17,00 hod VÁNOČNÍ KONCERT Moravského komorního sboru
27.12. - Středa: Svátek sv. Jana, evangelisty
6,30 hod
28.12. - Čtvrtek: Svátek sv. Mláďátek
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + Rudolfa Němce, obě manželky a dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu
29.12. - Pátek: sv. Tomáš Becket
15,45 hod MODLITBA MATEK
6,30 hod
17,00 hod Prosba o pomoc za nemocného manžela
30.12. - Sobota: sv. Evžen
7,00 hod
17,00 hod Za Boží pomoc a požehnání pro celou živou rodinu Hanzlíčkovou
31.12. - NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / farní knihovna je otevřená/
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/obnova manželských slibů a poděkování za přijatí dobrodiní v uplynulém roce/

7,00 hod
8,30 hod
10,00 hod

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 24.12. - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, letos i Štědrý den. Mše svaté v So 17 h s nedělní platností
a v neděli 7 a 8,30 h/ v 10 h mše sv. nebude, katecheze - samolepky budou v So v 17 a v NE v 8,30 h/
Vigilie 16 h - otevírání Betléma a mše svatá pro rodiče s dětmi, "Půlnoční!" bude v 22 h
- v pondělí 25.12. o Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ: mše sv. v 7,00 - 8,30 - 10,00 h
- v úterý 26.12. o svátku sv. Štěpána v 7 a 8,30 h a 17 h koncert Moravského komorního sboru
- v neděli 31.12. budou mše sv. v 7,00 - 8,30 - 10,00 h /obnova manželských slibů/, po každé mši svaté
poděkování za dobrodiní v uplynulém, TE Deum a svátostné požehnání.
- v pondělí 1.1.2018 Nový rok - Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE: 7,00 - 8,30 - 10.00 a 16,45 h
- minulou neděli byla ohlašovaná sbírka na opravy darováno při sbírce 15630 Kč (So17-1555; Ne 7-3965;
8,30-6785; 10-3785;) v pokladničkách od 3.-17. darováno na opravy 2890, na květiny360, za tiskoviny
1270, před sbírkou darováno na kostel 5000 Kč Celkem 25150 Kč Všem dárcům upřímné "Pán Bůh
zaplať za vaše dary!"
- Hospic sv. Lukáše hledá zdravotní sestry... přijímám intence na první pololetí příštího roku 2018
- prodej lístků na farní ples bude 7. a 14.1 2018. - u ambonu je koš na sbírku hraček pro děti do nemocnice
- za lavicemi je nové IN, Apoštol Božího milosrdenství, Misionář malomocných
- farní knihovna je dnes i zítra zavřena /24. - 25.12./ otevřena bude v neděli 31.12. od 7.1.2018 každou neděli
- adventní soutěž skončila, lístky za třetí týden odevzdejte do krabičky /"Světlo z Betléma" u obrazu BM/
- děkuji všem, kdo jste pomohli v úterý s postavením stromků a v pátek s vánoční výzdobou...Tříkrálová s...

