
14. neděle v mezidobí     9.7.2017
OHLÁŠKY 

 Dnes v neděli při mši sv. v 9:30 v Kunraticích bude pokřtěn Bartoloměj Koubek. 
 Náboženství dět a zkoušky kapely a sboru ani katechismus o prázdninách nejsou. 
 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle. 
 Příští sobotu 15.7. uzavřou v katedrále sv. Václava v Olomouci manželství snoubenci

Veronika Rohnová a Jan Zapletal, kteří mají kanonické bydliště v naší farnosti. 
 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. 

 V týdnu 15.-20.8. se uskuteční  Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o
mimořádnou příležitost,  jak zakusit  společenství  vrstevníků ve společenství  církve
v naší zemi. 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,  třeba i s pomocnými pracemi,
kopáním nebo natíráním, 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. 

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíce červenec a srpen (dvojčíslo). 
 Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme k setkání na faře (dnes spojenou s oslavou křtin

Eleonory Blaschke). 
 Jak asi víte, svatý otec František dne 5.7. jmenoval dva nové pomocné biskupy pro

olomouckou arcidiecézi, Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme
na ně v modlitbě. 

 Přejeme všem, požehnaný čas prázdnin a dovolených, hojnost Božího požehnání a
ochrany na všech cestách. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 9.7. – 14. neděle v mezidobí 
 Úterý 11.7. – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
 Čtvrtek 13.7. – Nezávazná památka sv. Jindřicha 
 Pátek 14.7. – Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze 
 Pátek 14.7. – Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka 
 Sobota 15.7. – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
 Neděle 16.7. – 15. neděle v mezidobí 


