28. 8. 2016 – 22. neděle v mezidobí
Nebeský Otče, do Tvého milosrdenství svěřujeme všechny jakkoli postižené
zemětřesením ve střední Itálii, zemřelé přijmi do svého království, a všem
ostatním daruj sílu k přijetí kříže a novému začátku.

• Sbírka na opravy kostela minulý týden byla 12 930 Kč (v Částkově
2 180 Kč a v Kaňovicích 2 000 Kč). Děkuji za vaše štědré dary.
• V pondělí 29. srpna v 19:15 bude na faře setkání pastorační rady.
• V tomto týdnu bude 1. pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat ve
Velkém Ořechově.
• V sobotu 3. září v 18:30 bude v našem kostele koncert Paprsků.
Dobrovolné vstupné bude odesláno na sbírkový účet Charity
(55660022/0800) na pomoc lidem v nouzi po zemětřesení v Itálii.
• V sobotu a v neděli bude v Újezdě probíhat oslava 200 let od vzniku
školy.
• První setkání scholičky bude ve čtvrtek až 8. září na svátek Narození
Panny Marie.
• Děkuji za úklid kostela v srpnu ženám z Dobrkovic, v září budou mít
na starosti úklid z Doubrav.
Hodiny náboženství ve Velkém Ořechově v tomto školním roce:
1. tř. - středa
2. tř. - pondělí
4. tř. - pondělí
5. tř. - pondělí

5. h.
5. h. paní učitelka H. Talašová
6. h. paní učitelka H. Talašová
7. h. paní učitelka H. Talašová

3. tř. - středa
7. tř. - středa

6. h. otec Martin
7. h. otec Martin

6. tř. - čtvrtek 7. h. otec Martin
8. tř. - čtvrtek 7. h. otec Martin
9. tř. - čtvrtek 7. h. otec Martin

V rámci 10. československé bohoslovecké pouti na Velehradě naši
farnost o víkendu ve dnech od 7. do 9. října navštíví bohoslovci
z pražského kněžského semináře.
Moc vás prosím, abyste se mi přihlásili vy, kteří byste byli ochotni
přijmout na dvě noci k sobě domů jednoho nebo dva studenty.
Dohromady je potřeba ubytovat 24 bohoslovců.
Je to pro naši farnost velká čest a výjimečná možnost k setkání.
Všem, kdo budete ochotni v této záležitosti pomoci předem děkuji.

