4. 9. 2016 – 23. neděle v mezidobí
• Nedělní katecheze pro děti budou bývat jednou za 14 dnů, prosím, abyste
počítali s tím, že děti mají být připraveny hned po evangeliu přijít do zákristie.
• V případě mé nepřítomnost ve farnosti se v nutných případech můžete obracet
na P. Václava Fojtíka z Březnice (tel. 739 154 251).
• V sobotu 1. října bude na Velehradě děkanátní pouť za rodiny.
• Scholička bude bývat opět ve čtvrtek od 17:15 do 18 h. Prosím děvčata, abyste
přijali pozvání k doprovázení nedělních mší svým zpěvem. A vás drazí rodiče
prosím, abyste své děti ke zpěvu ve scholičce povzbuzovali.
• Prosím také o ministranty, je jich tady vpředu moc potřeba jak v neděli, tak ve
všední dny.
V minulých letech jsem si myslel, že rodiče když přijdou z práce, mají večer
plno práce s večeří a se starostí, aby se děti připravily na druhý den do školy,
ale zjistil jsem, že to není tak úplně automatické. Jestliže tedy mohou rodiče
s dětmi trávit večery např. v restauraci, proč byste do svého večerního
programu nemohli zařadit i společnou účast na večerní mši svaté?
• V rámci 10. bohoslovecké pouti 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. Je to pro naši farnost velká čest a výjimečná
možnost k setkání.
Z 24 je potřeba ubytovat ještě 14 bohoslovců.

Hodiny náboženství ve Velkém Ořechově v tomto školním roce:
1. tř. - středa
2. tř. - pondělí
4. tř. - pondělí
5. tř. - pondělí

5. h. paní Ivona Čechmanová
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

