BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE 13.11. - 20.11. 2022
13.11. - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: sv. Anežka česká DEN CHUDÝCH
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 Za + rodiče Moravcovy a duše v očistci
10,00 hod Za + rodiče Lukendovi, + bratra a + rodiče Teťákovi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11. - Pondělí:
6,30 hod

sv. Mikuláš Tasevič

_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.11. - Úterý: sv. Albert Veliký
17,30 hod Za + Bedřicha Večeřu + bratra a + rodiče
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11. - Středa: sv. Markéta Skotská
6,30 hod Za + manžela + švagra, + přítele a celou + rodinu z obou stran a duše v očistci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11. - Čtvrtek: sv. Alžběta Uherská 6,55 - 7,55 hod ADORACE
8,00 hod Za + Stanislava Kotoučka
17,00 hod Skautský koncert

15,45 - 16,45 hod NA FAŘE MODLITBA MATEK

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

18.11. - Pátek: Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
6,30 hod Za + rodiče,+ prarodiče + sestru, + 3 bratry, + manžela a živou rodinu
17,30 hod Za + rodinu Ryckovou
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.11. - Sobota: sv. Mechtilda
6,30 hod
16,30 hod Na poděkování za dar života /79 a 54/a prosbou o dar zdraví a Boží pomoc a požehnání
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11. - Slavnost KRISTA KRÁLE: sv. Felix z Valois XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE
SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA A FARY
žaltář 2. týdne
6,30 hod
8,15 hod na poděkování za 55 let manželství a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu
10,00 hod Za Boží požehnání a dar zdraví pro manžela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlášky: 13.11. - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: /DEN CHUDÝCH/ - mezi lavicemi výstavka nových knih z farní knihovny, pokud chcete
vypůjčit zajděte s knihou do farní knihovny, která je otevřena v neděli po každé 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/ v 17 hod Skautský koncert
- dnes začíná TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ - ANO BOHU naplní se setkáním mládeže v Opavě 18.- 20.11. při oslavě
XXXVIII. SVĚTOVÉHO DNE MLÁDŽE
- příští neděli SLAVNOST KRISTA KRÁLE, po každé mši výstav NS, modlitba zasvěcení, svátostné požehnání
- dnes se koná ohlašovaná SBÍRKA NA KATOLICKÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY všem dárcům díky a "Pán Bůh zaplať"!!!
- příští neděli bude ohlašovaná sbírka na opravy kostela a fary
- sbírka minulé neděle /30.10./ 9140 Kč /So 16,30 - 2040; Ne 6,30 - 1730; 8,15 - 2230; 10,00 - 3140/
+ pokladničky 1120 Kč /opravy 90; květiny 520; tiskoviny 510;/ + nemocní 2600 /200+1000+ 200+1000+200/
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. (4.a 5. tř.)
17,40 h starší žáci II. (6.a7.tř.) / 18,30 h starší žáci III.(8.a 9.tř.)
úterý 14,30 h 1. třída / 16,15 hod III.třída
čtvrtek v 15,45 hod starší žáci III.(8.a 9.tř.) pátek 15,15 h starší žáci II. (6.a7.tř.)
- 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 18,30 hod na faře probíhá příprava na biřmování, 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...
- co říkáte na ovečky a Tv Noe a Vlčí doupě - Jak na to Modlitba před jídlem,...
Milí mladí přátelé, rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18.-20. listopadu 2022
v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme
tentokrát v naši diecézi. Mottem setkání je "Maria se vydala na cestu". Pokud se rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se
nejpozději do 14.11. přihlásit na webu Biscap 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům.
Těším se na setkání s vámi v Opavě.
+ biskup Martin

