Slavnost Těla a Krve Páně

18.6.2017

OHLÁŠKY
 Dnes slavíme ze čtvrtku přeloženou slavnost Těla a Krve Páně, po mši sv. v 9:30 bude
následovat procesí k soše sv. Jana, modlitba a eucharistické požehnání obci.
 Tento víkend je v Nazaretě víkendovka, nazvaná Jsem s tebou a včera večer a dnes
setkání přípravného týmu tábora Runway. Prosíme za vzájemnou modlitbu.
 Dnes v neděli 18.6. bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00.
 Náboženství dět a zkoušky kapely a sboru pro tento školní rok již skončily. Bude jen
v pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 Příští neděli budou při mši sv. v 9:30 pokřtěni Jonáš Haloda a Sofia Bertola, srdečně
zveme k účasti na této slavnosti.
 Vznikla iniciativa Výchova a hodnoty, která chce oslovit nevěřící žáky škol s nějakým
zajímavým třeba křesťanským programem. Pokud by někoho z vás tato problematika
zajímala, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi.
 Za necelé dva měsíce, 15.-20.8., bude Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná
se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství
církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je
možné na webu: www.olomouc2017.signaly.cz
 Pokud byste byl někdo ochoten občas pomoci se sekáním trávy na zahradě, prosím
přihlaste se P. Vojtěchovi. Připravujeme stavbu přístřešku na zahradě, pokud byste
ve svém okolí znali nějakého tesaře nebo sami byli ochotni se zapojit, prosím ozvěte
se P. Vojtěchovi.
 Příští rok bude v naší farnosti možnost připravovat se k přijet svátosti biřmování
(od podzimu 2017 do Letnic 2018). Vás, kteří ještě nejste biřmováni, srdečně zveme
k přijet této svátosti. Přihlaste se P. Vojtěchovi.
 Sbírka příští neděle bude svatopetrská na bohoslovce.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc červen.
 Na webu farnosti si můžete prohlédnout několik nových fotogalerií.
 Je možné si nechávat posílat nedělní ohlášky emailem (v neděli ráno přímo do Vaší
emailové schránky), stačí se přihlásit na webu farnosti.
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Neděle 18.6. – Slavnost Těla a Krve Páně (přeložená ze čtvrtka 15.6.)
Pondělí 19.6. – Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Pondělí 19.6. – Nezávazná památka sv. Romualda, opata
Středa 21.6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek 22.6. – Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, bikupa
Čtvrtek 22.6. – Nezávazná památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků
Pátek 23.6. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota 24.6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 25.6. – 12. neděle v mezidobí

