BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 18.9. - 25.9. 2022
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 Na poděkování za 30 let společného života a děti
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.9. - Pondělí: sv. Januarius po ranní mši sv. na faře SETKÁNÍ SENIORŮ
6,30 hod Za Boží pomoc a požehnání a dar zdraví pro seniory
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.9. - Úterý: sv. Ondřej, Pavel a druhové
17,30 hod Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou + a živou rodinu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.9. - Středa: Svátek sv. Matouše
6,30 hod Za + manžela Jaroslava Pavlíka, jeho rodiče a babičky z obou stran
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.9. - Čtvrtek: sv. Mořic a druhové 16,25 -17,25 hod ADORACE
17,30 hod

15,45 - 16,45 hod MODLITBA MATEK

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

23.9. - Pátek: sv. Pio z Pietrelciny
6,30 hod
17,00 hod TRIDUUM Křížová cesta - prosíme o odpuštění hříchů
17,30 hod Za Boží pomoc, požehnání, dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v rámci TRIDUA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.9. - Sobota: sv. Gerard( Jaromír)
6,30 hod
16,00 hod TRIDUUM Korunka či růženec - odpouštíme...
16,30 hod Za Boží pomoc, požehnání, dar obrácení a živé víry pro ty, za které se modlíme v rámci TRIDUA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.9. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ : sv. Kleofáš SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA A FARY
žaltář 2. týdne
6,30 hod Za + Ludmilu Dubielovou
8,15 hod Za Boží pomoc, požehnání, dar obrácení a živé víry pro ty za které se modlíme v rámci TRIDUA
9,20 - 9,50 hod 16,00 hod TRIDUUM - ADORACE, DĚKOVÁNÍ, CHVÁLY, PROSBY, TE DEUM SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ:
10,00 hod Za + Milana Gajzu /k nedožitým 40 rokům /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 18.9. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: - děkuji moc a moc všem, kdo jste přišli v sobotu dopoledne na brigádu...
- přijímám intence na září až prosinec - farní knihovna otevřena v neděli po každé mši svaté
- v pondělí po ranní mši svaté na faře SETKÁNÍ SENIORŮ
- v úterý v 19 hod v O.- Pustkovci zahájení akademického roku pro vysokoškoláky zve VKH Ostrava /www.vkhostrava.cz/
- ve středu 21.9. - 8. DIECÉZNÍ POUŤ SENIORŮ - 9,30 hod mše svatá v katedrále, pak na biskupství občerstvení a přednáška...
- ve čtvrtek na faře od 18,30 h příprava na biřmování I. /2.a 4. čtvrtek v měsíci/ - v pátek v 16,15 hod ministrantská schůzka
- TRIDUMM MM v pátek křížová cesta, v sobotu růženec, v neděli ADORACE CHVÁLY, PROSBY, TE DEUM, SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
- vyučování náboženství na faře: v pondělí 14,15 h 2.třída /16,45 h starší žáci I./17,40 h starší žáci II./ 18,30 h starší žáci III.
úterý 14,30 h 1. třída / 16,15 hod III.třída / čtvrtek v 15,45 hod starší žáci III. v pátek 15,15, h starší žáci II. přihlášky zpovědnice
- dnes se koná předepsaná SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY Všem dárcům "Veliké díky a Pán Bůh zaplať"
- sbírka minulou neděli (11.9.) 8080 /So 16,30 - 2140; Ne 6,30 - 980; 8,15 - 2770; 10,00 - 2190/ + pokladničky 1320 Kč /opravy 560; květiny 240;
tiskoviny 510;/ Všem dárcům "Veliké díky a Pán Bůh zaplať" - příští neděli ohlašovaná sbírka na opravy kostela a fary...
- v zadu za lavicemi: OKNO, IN, DUHA /NA JEDNÉ LOUCE - "Každý je jiný".../ TARSICIUS, NEZBEDA S CVRČKEM,MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH
- na vývěskách texty MILOSTIVÉ LÉTO II (1.9.- 30.11.2022) - 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/ - 2.10. den se scholou NoProblema v kostele sv.Ducha...
- 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 omrzení" 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
- přečíst prohlášení ke komunálním a senátním volbám...

