OZNÁMENÍ 9. září 2018
23. neděle v mezidobí


V neděli 9. 9. bude po mši uděleno požehnání školákům a studentům.
Po skončení bohoslužby v Dobříši zveme do PCSvT na agapé a na vernisáž
výstavy „Každá kapka v moři se počítá“ – výtvarné práce klientů denního
stacionáře Stéblo.
Od 19.00 zveme na koncert „Hraje celá rodina“/ české smyčcové duo Lucie
Sedláková Hůlová a Martina Sedlák a jejich děti Magdalena a Lukáš. Skladby J.
Fialy, B. Martinů, A. Dvořáka a další. – V kostele Nejsv. Trojice v Dobříši.
Ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě budou po bohoslužbě představeny nové knížky
a bude možnost si je na místě koupit.



V pondělí 10. 9. od 14.00 bude setkání pro seniorky – v PCSvT.



V úterý 11. 9. od 19.30 bude setkání pastorační rady – v PCSvT.



Ve středu 12. 9. zveme od 10.00 na modlitbu růžence s rozjímáním nad
biblickými texty (za nová kněžská povolání) - v PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.



Ve čtvrtek 13. 9. od 16.00 bude Modlitba matek – v PCSvT.
Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství začnou od října. Rodiče mohou
přihlašovat děti na náboženství zápisem do archů vzadu v kostele.
Rozpis jednotlivých skupinek najdete na webových stránkách a na nástěnkách.



V pátek 14. 9. (svátek Povýšení svatého Kříže) od 18.00 bude slavení Eucharistie
v kostele v Dobříši. Poté bude adorace (do 19.30).
Od 19.00 bude setkání mládeže Spolčo – v PCSvT.



V neděli 16. 9. bude mše s rytmickým hudebním doprovodem.
Při bohoslužbě v Dobříši bude udělen křest dětem Šárky a Jakuba Jánských.
Sbírka při mši v Dobříši je určena na opravu varhan.
V Rosovicích a v Dobříši budou po bohoslužbě představeny nové knížky a bude
možnost si je na místě koupit.
VÝHLEDOVĚ:



Ve čtvrtek 20. 9. od 14.30 bude pro děti příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.



V říjnu od 3.10. se bude konat cyklus přednášek s Alešem Opatrným: "Třikrát
o manželství... pro začínající i pokročilé". Středy po 14 dnech od 19h v PCSvT.

