OZNÁMENÍ 2. září 2018
22. neděle v mezidobí
 V pondělí 3. 9. od 14.00 začne pravidelné setkávání pro seniorky – v PCSvT.
 Ve středu 5. 9. od 10.00 bude modlitba růžence s rozjímáním na biblickými texty.
Modlitba je za nová kněžská povolání. V PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie – v kostele Dobříši.
 Ve čtvrtek 6. 9. od 16.00 bude Modlitba matek – v PCSvT.
Na čtvrtek plánujeme opět klubíčka a výuku náboženství, rozvrh bude zveřejněn
ve druhé polovině září.
Přihlašovat děti na náboženství je možné zápisem do archu vzadu v kostele,
případně e-mailem nebo osobně (jméno dítěte, třída a kontakt na rodiče).
Výhledově: ve čtvrtek 20. 9. od 14.30 bude pro děti příležitost ke svátosti smíření po
prázdninách – v PCSvT
 V pátek 7. 9. od 18.00 bude slavení Eucharistie – v kostele v Dobříši.
Po mši (na začátku adorace) bude modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně.
Adorace bude do 19.30.
Litanie budou každý první pátek v měsíci.
 V neděli 9. 9. bude při bohoslužbách školákům a studentům uděleno požehnání
do nového školního roku. Děti si s sebou mohou přinést školní brašny a pomůcky.
V Dobříši od 10.00 zveme na agapé a na vernisáž výstavy „Každá kapka v moři
se počítá…“ – výtvarná díla klientů denního stacionáře Stéblo Borotice. V PCSvT.
Ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě budou představeny nové knížky a bude možnost
si je na místě zakoupit. (V Rosovicích a v Dobříši bude tato možnost 16. 9.).

VÝHLEDOVĚ
 V neděli 16. 9. při mši v 9.00 v Dobříši bude udělen křest dětem Šárky a Jakuba
Jánských.
V tuto neděli (16. 9.) a každou 3. neděli v měsíci bude rytmická mše.
 V říjnu (od 3. 10.) se bude konat cyklus přednášek s Mons. Alešem Opatrným
„Třikrát o manželství…pro začínající i pokročilé“ – středy po 14 dnech od 19h.

Přejeme požehnaný týden!

