BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 6.11. - 13.11. 2022
6.11. - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Leonard
6,30 hod Za živé i + členy společenství živého růžence
8,15 hod Za + rodinu Knapíkovu, Arlertovu, Černíkovu a duše v očistci
10,00 hod Za + manžela Andreje Luče a + Janu Lučovou + příbuzné a duše v očistci

žaltář 4. týdne

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.11. - Pondělí: sv. Wilibrord
6,30 hod Za + manžela + setru Annu jejího manžela, dcery, rodiče z obou stran a duše v očistci
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.11. - Úterý: sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice po večerní mši svaté SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ
17,30 hod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.11. - Středa: svátek Posvěcení lateránské baziliky
6,30 hod Za + rodiče z obou stran + sourozence z obou stran + Jana a + Stanislava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11. - Čtvrtek: sv. Lev Veliký
16,25 - 17,25 hod ADORACE
17,30 hod

15,45 - 16,45 hod NA FAŘE MODLITBA MATEK
18,30 hod na faře příprava na biřmování IV.

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

11.11. - Pátek: sv. Martin
16,00 hod ministrantská schůzka
6,30 hod Za + rodiče,+ prarodiče + sestru, + 3 bratry, + manžela a živou rodinu
17,30 hod
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.11. - Sobota: sv. Josafat
6,30 hod Za + Josefa Janjurka a + rodinu Janjurkovou, Kirovskou,+ Marii Kubalovou,+ Marii Starkovou
+ Marii Pukačovou, + Marii Kenkušovou + kněze a duše v očistci
16,30 hod Za + bratra Pavla Straku, jeho + rodiče a + sestry Andělu a Ludmilu
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.11. - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Anežka česká
TÝDEN MODLITBY ZA MLÁDEŽ SBÍRKA NA KATOLICKÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
žaltář 1. týdne
6,30 hod Poděkování za dar života a ochranu Panny Marie a Ducha Svatého do dalších let
8,15 hod
10,00 hod Za + rodiče Lukendovi, + bratra a + rodiče Teťákovi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 6.11. - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ:
- farní knihovna otevřena v neděli po každé mši svaté
- v úterý po večerní mši svaté bude na faře synodální setkání farnosti
- ve čtvrtek v 18,30 hod příprava na biřmování IV.
- v pátek v 16,00 hod ministrantská schůzka
- příští neděli začíná TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ - ANO BOHU a bude SBÍRKA NA KATOLICKÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
- sbírka minulé neděle /30.10./ 8580 Kč /So 16,30 - 1560; Ne 6,30 - 2480; 8,15 - 2510; 10,00 - 2230/
+ pokladničky 3710 Kč /opravy 3160; květiny 330; tiskoviny 220;/ Všem dárcům "Veliké díky a Pán Bůh zaplať"
- vyučování náboženství na faře:
pondělí 14,15 h 2. třída / 15,15 hod a 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.
pátek 15,15, h starší žáci II.
- 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 18,30 hod na faře probíhá příprava na biřmování/ a na křest a přijetí svátostí jen pokřtěných/
vzadu jsou vystaveny učebnice do náboženství a materiály pro biřmování - neodnášejte
- vzadu za lavicemi: KT, nové OKNO, nové IN, DUHA ,nový TARSICIUS, NEZBEDA S CVRČKEM, MONITOR, APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH
- prosíme kdo by měl zájem posílit sbor - schází se - zkouší ve středu večer v 18 hod na faře
- prosíme kdo by se chtěl zapojit pomoci při úklidu kostela /a fary/ ve středu po ranní mši svaté...
- ve čtvrtek 17.11. zde bude mše svatá v 8,00 hod /před ní bude tichá hodinová adorace 6,55 -7,55 h/
- co říkáte na ovečky a Tv Noe a Vlčí doupě - Profesor Volfík- Vydrž do konce - Jak na to - Mše sv., Růženec, Radostný růženec,
Boží výzbroj, Modlitba na 5 prstech /co říkáte na TV Noe na Dokořán s Petrem Fialou/

- 13.- 20.11. TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ - ANO BOHU
18.- 20. listopadu Diecézní setkání mládeže s biskupem Martinem Davidem "BISCUP" v Opavě
- přečíst výzvu ke sbírce na katolické sdělovací prostředky

