
17. neděle v mezidobí   30.7.2017
OHLÁŠKY 

 Minulé dva týdny pomáhala v naší farnosti skupina mladých lidí ze Španělska, a to
zejména na přípravě stavby přístřešku na farní zahradě. Za jejich pomoc je na místě
velká vděčnost, pamatujme na ně prosíme také v modlitbě.  Španělé také vykopali
pařez, který byl vedle bočního vchodu do kostela. Chtěl bych poděkovat i vám všem,
kteří jste minulý týden přinesli buchtu nebo jinou drobnou svačinu pro Španěly. 

 Náboženství dět a  zkoušky kapely a sboru ani  katechismus o prázdninách nejsou,
v srpnu nebude ani středeční farní setkání ani mše sv. v Alzheimer home. 

 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle. 
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
 V sobotu 5.8. uzavřou ve farním kostele sv. Jakuba církevní sňatek snoubenci Václav

Šilhavý a Jiřina Víchová. 
 Dnes začíná v Králíkách duchovní letní tábor Runway. Prosím pamatujme na tým i

na účastníky v modlitbě, aby se celý tábor vydařil. 
 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 

 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). 
 Přejeme všem, požehnaný čas prázdnin a dovolených, hojnost Božího požehnání a

ochrany na všech cestách. 
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 30.7. – 17. neděle v mezidobí 
 Pondělí 31.7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
 Úterý 1.8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
 Středa 2.8. – Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 
 Středa 2.8. – Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 
 Pátek 4.8. – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
 Sobota 5.8. – Nezávazná památka posvěcení římské baziliky Panny Marie 
 Neděle 6.8. – Svátek Proměnění Páně 


