2. 10. 2016 – 27. neděle v mezidobí
• Poutní sbírka byla 17 400 Kč. Děkuji za vaše štědré dary.
Zároveň děkuji ženám z Doubrav za úklid v měsíci září.
V říjnu mají na starosti úklid z Kaňovic.
• V tomto týdnu bude první pátek v měsíci, nemocné budu navštěvovat
ve Velkém Ořechově.
• V říjnu se budeme modlit růženec v úterý, středu, čtvrtek a v neděli v 18 h.
Společenství živého růžence z Velkého Ořechova oznamuje, že v tomto měsíci
se bude vybírat příspěvek na misijní sirotky. Za vaši štědrost předem
děkujeme.
• O následujícím víkendu budeme mít možnost při bohoslužbách se setkat se
studenty teologie z pražského kněžského semináře.
Modlitba za bohoslovce
Otče svatý, obracíme se na tebe s důvěrou,
jak nás to naučil Ježíš: „Pošli dělníky na svou žeň“.
Naše Církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře, a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na tvé volání.
Dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství,
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí, aby dovedli přijmout tvůj dar.
Sešli na kněžský seminář svého Svatého Ducha,
aby byl místem hlubokých zážitků se setkání s Kristem,
a ať uskutečňuje své poslání prověřovat opravdovost povolání
a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

POBYT BOHOSLOVCŮ PRAŽSKÉHO SEMINÁŘE
VE FARNOSTI VELKÝ OŘECHOV ve dnech 7. – 9. 10. 2016
Program:
PÁTEK
18 h. Příjezd do Velkého Ořechova:– příjezd se může zpozdit v případě špatné dopravní
situace na D1.
18 h. mše

Velký Ořechov

Po mši beseda: přivítání a rozdělení do rodin představení farnosti a semináře, svědectví
o cestě ke kněžství
Večeře v rodinách
SOBOTA
Snídaně v rodinách
8:30 odjezd u autobusu z Velkého Ořechova na Velehrad
9:45 růženec v bazilice na Velehradě
10:30 mše
17:30 příjezd do Velkého Ořechova
Večer společně strávený v rodinách
NEDĚLE
7:20 a 8:45 Mše Velký Ořechov
10:30
Částkov a Kaňovice (po mši beseda jako v pátek)
Oběd v rodinách
Po obědě rozloučení a odjezd od kostela
Je potřeba počítat s tím, že si musíme zajistit odvoz mezi obcemi.

