BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 31.12.2017 - 7.1.2018
31.12. - NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / farní knihovna je otevřená/
obnova manželských slibů a poděkování za přijatí dobrodiní v uplynulém roce
na setkání na faře při čaji, kávě a cukroví zve společenství živého růžence
7,00 hod Za + Annu Tomaščínovou, + Dagmar, + Janu a + Jana
8,30 hod
10,00 hod
1.1.2018 - Pondělí: Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE: závazný zasvěcený svátek
7,00 hod Za farní společenství
8,30 hod Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží pomoc
10,00 hod
16,45 hod Za duchovní a morální obnovu národa
2.1. - Úterý: sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský:
17,45 hod BIBLICKÝ KROUŽEK
17,00 hod Za + otce a dědečka Aloise Lazanyi
3.1. - Středa: sv. Jenovéfa
6,30 hod
4.1. - Čtvrtek: sv. Anděla z Folinga
15,55-16,55 hod ADORACE
17,00 hod Za + Jaroslava Vlčka a rodiče z obou stran
5.1. - Pátek: sv. Telesfor 5,30-6,15 a 16,00-16,45 hod ADORACE 15,45 hod MODLITBA MATEK
6,30 hod
17,00 hod
6.1. - Sobota: Slavnost ZJEVENÍ PANĚ: doporučený zasvěcený svátek
7,00 hod Za + Josefa Janjurka, rodinu Janjurkovou, Kirovskou, Marii Kubalovou, Marii
Starkovou, Marii Pukačovou, duše v očistci a + kněze
17,00 hod Na smír k NSPM a za nová kněžská a řeholní povolání
7.1. - NEDĚLE Svátek Křtu Páně: / farní knihovna je otevřená/
7,00 hod
8,30 hod Za společenství živého růžence
10,00 hod Za + tatínka, + prarodiče s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu
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Ohlášky: 31.12. - Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, na konci každé mši svaté Te Deum poděkování
za Boží dobrodiní v uplynulém roce a svátostné požehnání /po mši svaté jsme zváni, Společenstvím
živého růžence na faru, na silvestrovské setkání při čaji, kávě a vánočního cukroví/
- v pondělí 1.1.2018 na začátku nového občanského roku slavíme Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY
MARIE, - závazný zasvěcený svátek, mše ze slavnosti v 7,00 - 8,30 - 10,00 - 16,45 hod
- v úterý po večerní mši svaté BIBLICKÝ KROUŽEK
- v pátek je první pátek v měsíci dopoledne i odpoledne návštěva nemocných, před ranní a večerní mši sv.
smírná adorace ukončená litaniemi, modlitbou zasvěcení k Božskému Srdci a svátostné požehnání
- v sobotu je Slavnost Zjevení Páně -/ doporučený zasvěcený svátek/ v každé mši svaté svěcení vody,
kadidla, křídy a zlata - nechat u sebe/ mše sv. ze slavnosti v pátek večer vigilie /17h/ a v sobotu v 7 a 17
hod /!!! v pátek večer dejte vodu dopředu až po ukončení adorace!!!/
- příští neděli je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční - 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 31.12. otevřena, zítra 1.1.2018 zavřena, od 7.1.2018 otevřena každou neděli
- Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna 2018, na faře jsou pokladničky pro vedoucí skupinek
- po mši sv. výstav Te Deum a svátostné požehnání /vyvěšen program Aliančního týdne v Ostravě/

