19. neděle v mezidobí

13.8.2017

OHLÁŠKY
 Náboženství dět a zkoušky kapely a sboru ani katechismus o prázdninách nejsou.
 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle.
 V týdnu 15.-20.8. se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o
mimořádnou příležitost zakusit společenství vrstevníků ve společenství církve v naší
zemi. Již od minulého týdne v Olomouci probíhají intenzivní přípravné práce, vlastní
setkání začne v úterý 15.8. Prosím pamatujme na toto setkání v modlitbě, aby bylo
opravdu požehnané a přineslo hojné duchovní plody všem, kteří se ho zúčastní.
 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.
 Srdečně zveme všechny mladé od 16 let na Lift, novou verzi Animátorského kurzu
naší arcidiecéze. Lift je krásnou příležitostí k tomu více poznat sebe i svou víru, zažít
povzbuzující prostředí, získat nové znalosti a dovednosti, ale především pozvednout
svůj život k Bohu. Více informací na www.adcm.cz nebo přímo na stránkách Liftu
www.lift.mozello.com – tam je také možné se přihlásit. Vás mladé lidi srdečně zveme
a vás mladší nebo starší prosíme o modlitbu za požehnání Liftu.
 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 13.8. – 19. neděle v mezidobí
 Pondělí 14.8. – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 Úterý 15.8. – Slavnost Nanebevzet Panny Marie
 Středa 16.8. – Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
 Sobota 19.8. – Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
 Neděle 20.8. – 20. neděle v mezidobí

