BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 11.9. - 18.9. 2022
11.9. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ : sv. Emil

žaltář 4. týdne

6,30 hod Za + Helenu
8,15 hod Za farní společenství
10,00 hod Za Boží pomoc a požehnání v novém školním roce pro děti v náboženství
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

12.9. - Pondělí: sv. Quido, Jméno Panny Marie
6,30 hod
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.9. - Úterý: sv. Jan Zlatoústý
po večerní mši svaté na faře SYNODÁLNÍ KROUŽEK
17,30 hod Za + Marii Kučerovou + manžela, živou a + rodinu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.9. - Středa: Svátek POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 5,25 - 6,25 hod TICHÁ ADORACE ZA MÍR NA UKRAJINĚ
6,30 hod Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.9. - Čtvrtek: Panna Marie Bolestná 16,25 -17,25 hod ADORACE
17,30 hod

15,45 - 16,45 hod MODLITBA MATEK

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

16.9. - Pátek: sv. Ludmila
6,30 hod
17,30 hod Za + sestru Ludmilu Žertovou roz. Strakovou
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.9. - Sobota: sv.Kornelius a Cyprián, sv. Robert Belarmin 9 - 13 hod BRIGÁDA - ZKRÁŠLOVÁNÍ - POŘÁDEK...

6,30 hod
/8,30 hod Za dominikánskou rodinu /8 -14 hod na faře setkání dominikánských terciářů/

16,30 hod
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.9. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ : sv. Josef Kupertinský SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY

žaltář 1. týdne

6,30 hod
8,15 hod Za + Annu Pavelkovou
10,00 hod
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 11.9. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - přijímám intence na září až prosinec - dnes po každé mši sv. otevřena farní knihovna
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře SYNODÁLNÍ KROUŽEK - ve čtvrtek od 18,15 hod setkání FARNÍ RADY
- ve středu před ranní mší svatou /5,25-6,25 / bude tichá adorace za mír na Ukrajině - ve čtvrtek 10 h pohřeb + Vlasty
- v sobotu zde bude také v 8,30 hod mše svatá neboť na faře bude setkání dominikánských terciářů /8 - 14hod/
- v sobotu /17.9./ 9 -12 hod zkrášlování - brigáda - "pořádek..."
- příští neděli /18.9./ bude předepsaná SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
- 21.9. - 8. DIECÉZNÍ POUŤ SENIORŮ - 9,30 hod mše svatá v katedrále, pak na biskupství občerstvení a přednáška...
- sbírka minulou neděli (4.9.) 7720 /So 16,30 - 1760; Ne 6,45 - 1120; 8,15 - 2270; 10,00 - 2570/+ pokladničky 780 Kč /opravy 320; květiny 250;
tiskoviny 210;/ + nemocní 2100 Kč /1000+500+200+200+200/ + mimo 2000/pohřeb/ Všem dárcům "Veliké díky a Pán Bůh zaplať"
- v zadu za lavicemi: nové OKNO, In, DUHA /NA JEDNÉ LOUCE - "Každý je jiný".../ TARSICIUS, NEZBEDA S CVRČKEM,...
- na vývěskách texty MILOSTIVÉ LÉTO II (1.9. - 30.12.2022)
- 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,...návrh rozvrhu - 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...
- na vývěskách vyvěšen Plán přednášek AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK na biskupství 2022/0023
- 1.10. jsme zváni na diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu do baziliky Navštívení
Panny Marie ve Frýdku /program od 14 hod... v 17 hod mše svatá/.........................
- 6.10. v 19 h v Divadle Antonína Dvořáka Benefiční koncert " Sešli se, aby pomohli..." na rekonstrukci Charitního domu
sv. Václava - domova pokojného stáří /Vstupné 400, 300 Kč/
- 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
- 8.10. ministrantská pouť v Hlučíně... / v OKNĚ !!! "Příběh ministrantky Adély z Hlučína"!!!/
- 23.10. MISIJNÍ NEDĚLE,...
- 11.- 12.11. v Olomouci V. KONFERENCE O EVANGELIZACI v CLARIION CONGRES HOTEL OLOMOUC
- co říkáte na pořad Kulatý stůl Dnešní doba a mládež /na www.tv.noe.cz/ - noční univerzita "Chození bez omezení" Jan Špilar
- 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,... po požehnání zazpíváme 3 sloky 830 B

