BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 4.9. - 11.9. 2022
4.9. - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ : sv. Růžena z Viterba
žaltář 3. týdne
6,30 hod Za společenství živého růžence
8,15 hod Poděkování za dar života s prosbou o Dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
10,00 hod Za nová povolání duchovní, kněžská, řeholní a k manželství a rodičovství a Boží pomoc a požehnání pro rodiny a manželství na přímluvu sv. Zdislavy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.9. - Pondělí: sv. Tereza z Kalkaty
6,30 hod Za + Marii Krapovou a + dceru
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.9. - Úterý: sv. Magnus
17,30 hod Za Bož pomoc v nemoci

po večerní mši svaté na faře BIBLICKÝ KROUŽEK

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

7.9. - Středa: sv. Melichar Grodecký
6,30 hod
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.9. - Čtvrtek: Svátek Narození Panny Marie 16,25 -17,25 hod ADORACE
17,30 hod Za Boží pomoc a uzdravení

16,30-17,30 hod MODLITBA MATEK

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

9.9. - Pátek: sv. Petr Klaver
6,30 hod
17,30 hod Za + Marii Sedláčkovou , manžela a rodiče

16,00 hod ministrantská schůzka

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.9. - Sobota: bl. Karel Spinola

6,30 hod
16,30 hod
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

11.9. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ : sv. Emil

žaltář 4. týdne

6,30 hod
8,15 hod
10,00 hod Za Boží pomoc a požehnání v novém školním roce pro děti v náboženství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 4.9. - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - přijímám intence na - září - prosinec
- v úterý v 15 hod pohřeb + pana Vladimíra Trojančíka
- od 6.9. večerní mše svaté v 17,30 hod
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře BIBLICKÝ KROUŽEK - v pátek ministrantská schůzka v 16,00 hod
- příští neděli "požehnání aktovek" bude otevřena farní knihovna po každé mši svaté...
- v sobotu 17.9. zkrášlování brigáda /9 -12/
- sbírka minulou neděli (28.8.) 6920 /So 16,30 - 1730; Ne 6,45 - 980; 8,15 - 1740; 10,00 - 2440/
+ pokladničky 1860 Kč /opravy 1320; květiny 220; tiskoviny 120;/
- ohlášky před svatbou: Ve Vysokej nad Kysucou, chtějí uzavřít manželství Aleš Bonka a Jana Mlakytová, bydlící v naší farnosti
/J.Misky 67/2/....
- v zadu za lavicemi: KT, SVĚTLO, nová DUHA /NA JEDNÉ LOUCE - "Každý je jiný".../
- od října na DCM ve staré Vsi nad O. ŠKOLA PARTNERSTVÍ
- od 6.10. kurz manželské večery v Ostravě - /8 setkání na Sylabova 3039/19e, Ostrava - Vítkovice Velká klubovna
- vyučování náboženství na faře bude od 12. září, vyučování v pondělí, úterý / mimořádně po domluvě ve čtvrtek a v pátek pro
ty, kteří nebudou moci v pondělí nebo úterý ... rodiče s kmotry při křtu slíbili,... přihlášky vzadu u zpovědnice...
VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V O.- HRABŮVCE NÁVRH ROZVRHU
PONDĚLÍ: /14,15 hod 2. třída ZŠ - pro ty co nemohou v úterý/
/15,15 hod Starší žáci I. /4.- 5. třída ZŠ/
4.- 5. třída ZŠ - Starší žáci I. - NA CESTĚ S JEŽÍŠEM ......................... 16,45 hod /nebo po domluvě - pátek 14,30 hod/
6.- 7. třída ZŠ - Starší žáci II. - SVÁTOSTI, JANOVO EVANGELIUM.... 17,45 hod /nebo po domluvě - pátek 15,30 hod/
8.- 9. třída ZŠ - Starší žáci III. - NAPŘÍČ DĚJINAMI ............................. 18,35 hod/nebo po domluvě - čtvrtek 16,15 hod/
ÚTERÝ:
1. třída ZŠ - " ŽIJEME V BOŽÍM SVĚTĚ"................................. 14,15 hod /nebo po domluvě - čtvrtek 14,15 hod/
2. třída ZŠ - " JDEME ZA JEŽÍŠEM "....................................... 15,15 hod /nebo po domluvě - pondělí 14,15 hod/
3. třída ZŠ - " JEŽÍŠ JE S NÁMI" / Příprava na sv. přijímání / 16,15 hod /nebo po domluvě - čtvrtek 15,15 hod/
Středa - chodím do věznice

přihlášky vzadu u zpovědnice...

od září /22.9./ příprava na biřmování - 2.a 4. čtvrtek v měsíci na faře 18,30 - 20 hod... přihlášky vzadu u zpovědnice...
- blíží se volby a tak prosíme skrze přímluvu sv. Václava/ obrázek s modlitbou na lavici/, za ty co nám
vládnou, a ať volíme ty, kteří nám budou všem dobře vládnout...zazpíváme 3 sloky 830 B

