OZNÁMENÍ 11. února 2018
6. neděle v mezidobí


V neděli 11. 2. budou bohoslužby jako obvykle.
Po skončení mše v Dobříši zveme do pastoračního centra, kde bude setkání se zástupci
organizace Likvidace lepry, na němž představí působení této organizace v různých
částech světa. Bude také možnost finančně přispět na projekty LL.



V pondělí 12. 2. od 14.00 bude setkání pro seniorky a farní knihovna.
Od 14.30 je náboženství pro 6. třídu – v PCSvT.



14. 2. je Popeleční středa, začátek postní doby a den přísného půstu.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie s udílením popelce – v kostele v Dobříši.



Ve čtvrtek 15. 2. od 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů v Dobříši.
Klubíčka a náboženství pro děti budou jako obvykle.
Od 16.00 bude modlitba matek – v PCSvT.



V pátek 16. 2. bude od 14.00 náboženství pro 7.- 9. třídu – v PCSvT.
V 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši a po ní adorace.
Od 19.00 bude setkání mládeže (Spolčo) – v PCSvT.



Neděle 18. 2. je první nedělí postní. Bohoslužby budou jako obvykle.
Výhled na další týden:



Ve středu 21. 2. od 19.00 bude první přednáška semináře „Náš Bůh vysvobozuje
ze smrti“. Cyklus zamyšlení nad biblickými texty postní doby povede P. Jaroslav
Brož ThD. Přednášky budou každou středu od 21. února do 21. března,
vždy od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.



V pátek 23. 2. zve papež František všechny věřící, aby se tento den modlili
a postili za mír, obzvlášť pro obyvatele Konga a Jižního Súdánu.



V sobotu 24. 2. zveme na postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem ThD.
Obnova bude probíhat od 9.00 do 12.00 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše.



V neděli 25. 2. bude od 10.00 (po skončení mše v Dobříši) vernisáž výstavy Daniely
Doubkové PAPÍROVÉ OBJEKTY – v PCSvT.
Přejeme požehnaný týden!

