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OHLÁŠKY 28. ZÁŘÍ 2008
•

Dnes prožíváme SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona
českého národa.

•

V týdnu si připomeneme:
-

v pondělí je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;

-

v úterý je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;

-

ve středu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;;

-

ve čtvrtek je památka svatých andělů strážných;;

-

příští pátek je První pátek v měsíci;;

-

v sobotu je památka sv. Františka z Assisi;;

-

příští neděle je 27.

NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

•

V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

•

Sbírka z minulé neděle vynesla: 10 038,- Kč.

•

Dnes se od 14:30 hod. uskuteční na faře vyhodnocení obrázků, které
malovaly naše děti pro farní kalendář. Autoři obrázku, ale i všichni ostatní
jste srdečně zváni.

•

Dnes odpoledne se také uskuteční v arciděkanském kostele NPM od 16:00
hod. Varhanní koncert k poctě sv. Václava, patrona české země. Na
varhany zahraje MIROSLAV JEDLIČKA.

•

V 15:00 hod. dnes bude také mše sv. ve Vinci.

•

Vyšlo také nové číslo farního občasníku.

•

Dnešní sbírka bude věnovaná na diecézní charitu.

•

Ve čtvrtek 2. října se od 19:00 hod. uskuteční na faře schůzka katechetů.

•

Příští pátek, tedy 3. října, proběhne od 17:00 hod. v arciděkanském kostele
NPM ministrantská schůzka.

•

V sobotu 4. října bude také od 19:00 hod. mše sv. v polském jazyce.

•

Všichni mladí z naší farnosti jsou srdečně zváni na 38. diecézní setkáni
mládeže s reprezentačním plesem, které se uskuteční ve dnech 10. –12. října
v Příchovicích. Více informací naleznete ve vývěsce.

•

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN !

Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás!

