
20. neděle v mezidobí   20.8.2017
OHLÁŠKY 

 Náboženství dět a zkoušky kapely a sboru ani katechismus o prázdninách nejsou. 
 Mše svaté i zpovídání budou samozřejmě i během prázdnin jako obvykle. 
 Dnešní den vrcholí Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Rádi bychom poděkovali

za vaše modlitby za zdárný průběh tohoto 6. celostátního setkání mládeže a poprosili
o modlitby za to, aby přinášelo hojné duchovní plody všem, kteří se ho účastnili. 

 Příští týden přijedou do Nazareta  skupina hostů z Polska. Půjde o několik desítek
mladých lidí, kteří hostili mladé z naší arcidiecéze v Hnězdně. 

 Příští neděli v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Václav Vodička. 
 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 mladé ve věku 12-18 let na  víkendovku v Nazaretě, nazvanou „Za
horizont“, která proběhne 29.9-1.10. Více informací na plakátcích a přihlašování na
webu. 

 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. 

 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 20.8. – 20. neděle v mezidobí 
 Pondělí 21.8. – Památka sv. Pia X., papeže 
 Úterý 22.8. – Památka Panny Marie Královny 
 Středa 23.8. – Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny 
 Čtvrtek 24.8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
 Pátek 25.8. – Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze 
 Pátek 25.8. – Nezávazná památka sv. Ludvíka 
 Pátek 25. 8. – Nezávazná památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků 
 Neděle 27.8. – 21. neděle v mezidobí 


