13. neděle v mezidobí

2.7.2017

OHLÁŠKY
 Dnes v neděli 2.7. bude v Hrnčířích poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa.
 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.
 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční požehnání.
 Příští neděli při mši sv. v 9:30 v Kunraticích bude pokřtěn Bartoloměj Koubek.
 Srdečně zveme všechny mladé lidi od 15 let na duchovní letní tábor Runway, který
se uskuteční v prvním týdnu v srpnu v Králíkách. Je několik posledních volných míst,
neváhejte se přihlásit na www.runwaycamp.cz.
 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
 Připravujeme stavbu přístřešku na farní 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.
 V souvislosti se svátkem sv. Prokopa se koná na Sázavě Svatoprokopská pouť, a to
večer 3.7. a dopoledne 4.7., více informací na plakátcích.
 Pro ty z vás, kteří jste sympatizanty charismatické obnovy, připomínáme, že ve dnech
5.-9.7. se na brněnském výstavišti uskuteční 28. katolická charismatická konference,
více najdete na plakátcích nebo na webu www.cho.cz.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíce červenec a srpen (dvojčíslo).
 Přejeme všem, požehnaný čas prázdnin a dovolených, hojnost Božího požehnání a
ochrany na všech cestách.

KALENDÁŘ







Neděle 2.7. – 13. neděle v mezidobí, v Hrnčířích Slavnost sv. Prokopa, opata
Pondělí 3.7. – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Úterý 4.7. – Památka sv. Prokopa, opata
Středa 5.7. – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa
Čtvrtek 6.7. – Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Neděle 9.7. – 14. neděle v mezidobí

