
                                 BOHOSLUŽBY V OSTRAVĚ - HRABŮVCE    20.11. - 27.11. 2022   
20.11. - Slavnost KRISTA KRÁLE:  sv. Felix z Valois    XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE  
SETKÁNÍ FARNOSTI NA FAŘE - KAVÁRNA - zajišťují SKAUTI, 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                             
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21.11. - Pondělí: Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě          po ranní mši svaté na faře setkání seniorů    

 6,30 hod  Za Boží pomoc požehnání a dar zdraví pro seniory 
_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22.11. - Úterý: sv. Cecilie 
17,30 hod  Za + rodinu Krejsovu                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.11. - Středa: sv. Kliment I. 

 6,30 hod Za + paní Marii Kuděláskovou 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24.11. - Čtvrtek: sv. Ondřej Dung-Lanc a druhové    15,45 - 16,45 hod NA FAŘE MODLITBA MATEK             
16,25,55 - 17,25 hod ADORACE                                                             
17,30 hod  Za + Věrku Guličkovou/Jurečkovou/ a duše v očistci    na faře od 18,30 h  příprava na biřmování IV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

25.11. - Pátek: sv. Kateřina                                                                                                                                                        
  6,30 hod                                                                                                                       16,15  hod ministrantská schůzka 
17,30 hod  Za + rodinu Rusinovou 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26.11. - Sobota: sv. Silvestr Guzzolini 

  6,30 hod  
  8,30 hod Za dominikánskou rodinu + modlitba ke sv.Zdislavě /  na faře 8 -14 hod setkání dominikánských terciářů/ 

16,30 hod Za + sestru Ludmilu Žertovu roz. Strakovu + rodiče a Boží pomoc a požehnání pro jejího  
                   manžela Radka a děti Karla, Veroniku, Janu, Antonína, Františka a Dominika  
po mši svaté na faře 1. ADVENTNÍ VEČER:  P. Jan Larisch, Th.D., -  P. Alois Šebela, kněz mnoha rolí a funkcí, mučedník 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27.11. - 1. ADVENTNÍ NEDĚLE:  sv. Virgil  svěcení adventních věnců                                                  žaltář 1. týdne   

  6,30 hod                                                                                               
  8,15 hod Za + rodiče Jiřího a věru Slepičkovi a živou a + rodinu 
10,00 hod Poděkováni a  prosba za Boží pomoc pro dceru Marcelu za dožití 55 let a ochranu Panny Marie  
                   pro celou její rodinu                             
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ohlášky: 20.11. - Slavnost KRISTA KRÁLE: -  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 
- dnes na faře setkání farnosti - kavárna  pod vedením skautů 
- v pondělí po ranní mši svaté na faře setkání SENIORŮ 
- ve čtvrtek od 18,30 hod  na faře příprava na biřmování IV. 
- v pátek v 16,15 hod na faře ministrantská schůzka 
- v sobotu  v 8,30 hod v kostele mše svatá neboť  na faře bude setkání dominikánských terciářů 
- v sobotu bude po večerní mši sv. na faře 1. Adventní večer: přednáška P. Jan Larisch Th.D., - P. Alois Šebela, kněz mnoha rolí  
   a funkcí, mučedník 
- o 1. ADVENTNÍ NEDĚLI: začínáme nový církevní rok - svěcení adventních věnců, zpěv rorátů, světelný průvod... 
- dnes se koná ohlašovaná sbírka na opravy kostela a fary všem dárcům díky a "Pán Bůh zaplať"!!!  
- sbírka minulé neděle na katolické sdělovací prostředky /13.11./ 16010 Kč  /So 16,30 - 1910; Ne 6,30 - 3060; 8,15 - 6220; 10,00 - 3820;  

   mimo sbírku 1000/  + pokladničky 1510 Kč /opravy 920; květiny 220; tiskoviny 370;/  Všem dárcům "Veliké díky a Pán Bůh zaplať" 
- vyučování náboženství na faře:   pondělí 14,15 hod 2. třída / 15,15 hod a 16,45 hod starší žáci I. (4.a 5. tř.)  
  17,40 hod starší žáci II. (6.a7.tř.)  / 18,30 hod starší žáci III.(8.a 9.tř.)     úterý 14,30 hod 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: ADVENTNÍ KALENDÁŘ/DUHA/..., nová DUHA /o Mojžíšovi/, KT, OKNO, IN, DUHA , TARSICIUS,  

   NEZBEDA S CVRČKEM, SVĚTLO, 
- 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... 
- vzadu lístek o prožívání adventní doby v naší farnosti,... 


