
Svátek Proměnění Páně     6.8.2017
OHLÁŠKY 

 Děkuji za modlitbu za Runwaycamp vám všem, kteří jste pamatovali. Tábor se velmi
vydařil a byl povzbuzením ve víře pro mnohé, kteří se ho zúčastnili. 

 Náboženství dět a zkoušky kapely a sboru ani katechismus o prázdninách nejsou. 
 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle. 
 Toto úterý se od 19:00 uskuteční setkání katechetů naší farnosti. 
 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 nyní možné již přímo po domluvě v adcm. 

 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. 

 Chtěli  bychom upozornit  na nové pracovní příležitosti na pražském arcibiskupství,
podrobnosti jsou na webových stránkách farnosti. 

 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 6.8. – Svátek Proměnění Páně 
 Pondělí 7.8. – Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 
 Pondělí 7.8. – Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze 
 Úterý 8.8. – Památka sv. Dominika, kněze 
 Středa 9.8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč., patronky Evropy 
 Čtvrtek 10.8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníky 
 Pátek 11.8. – Památka sv. Kláry, panny 
 Sobota 12.8. – Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
 Neděle 13.8. – 19. neděle v mezidobí 


