BOHOSLUŽBY A PASTORACE v září 2021


BOHOSLUŽBY
Neděle: 7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota.
Všední dny (v kostele v Dobříši)
pondělí až středa v 7.00 (ráno),
čtvrtek v 8.30 - v Domově seniorů v Dobříši,
pátek v 18.00, po mši adorace a příležitost ke svátosti smíření.
Z liturgického kalendáře – slavnosti a svátky:
12.9. – 24. neděle v mezidobí/ Jméno Panny Marie
14.9. (út)– Povýšení svatého Kříže (svátek)
15.9.(st) – Panna Maria Bolestná
16.9. (čt) – sv. Ludmila (1100 let výročí smrti)
21. 9. (út) – sv. Matouš (svátek)
28. 9. (út) – sv. Václav (slavnost)
29. 9. (st) – archandělé Michael, Gabriel a Rafael (svátek)



Úmysl papeže Františka na měsíc září 2021
Všeobecný úmysl: Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě
a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl: Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí
v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.



KALENDÁŘ AKCÍ
Setkání při čaji pro seniorky – bude od 6. 9. každé pondělí od 14 do 16 hodin.
V sobotu 25. 9. oslavíme 20 let od otevření Pastoračního centra sv. Tomáše:
v 10.00 bude slavení Eucharistie v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, pak oslava na
zahradě PCSvT.
Výuka náboženství začne ve čtvrtek 23. 9. Rozpis skupin se připravuje, bude zveřejněn
na stránkách www.farnostdobris.cz. Prosíme, zapisujte se do archů vzadu v kostele nebo
emailem na pcstomas@volny.cz .
Výstava ROK V OSAMĚNÍ / fotografie Vojtěcha Vozába je ke zhlédnutí v PCSvT
do 17. září.
Výtvarka s Mirem a Danielou začne první středu v říjnu (bude každou středu od 14.30
(sk.A) a od 16.00 (sk.B), cena 1400 Kč za 14 lekcí. Přihlásit děti můžete během září na
pcstomas@volny.cz, bližší informace budou zájemcům zaslány emailem.

