OZNÁMENÍ 21. listopadu 2021
Slavnost Ježíše Krista Krále
 BOHOSLUŽBY od 22. 11.: mše od pondělí do čtvrtka nebudou, ale bude každý den
po-čt adorace od 18.00 do 18.30 (v kostele v Dobříši).
V pátek bude náboženství pro starší děti a večerní mše jako obvykle.
Z liturgického kalendáře:
22. 11. – sv. Cecílie
25. 11. – sv. Kateřina Alexandrijská
28. 11. – 1. neděle adventní

 KALENDÁŘ AKCÍ v tomto týdnu:
KRABICE OD BOT - dárky pro děti ze sociálně slabých rodin – nejlépe také od
dětí stejně starých - bude v pastoračním centru probíhat ve dnech 24. 11. (st) do 29.
11. (po). Krabice (hezky zabalené) můžete přinášet do PCSvT v časech, které jsou
uvedeny na plakátu. Dárky můžete zakoupit dětem také na www.krabiceodbot.cz.
V sobotu 27. 11. od 9 do 13 hodin zveme na SETKÁNÍ U HOŘÍCÍHO KEŘE adventní duchovní obnovu s uvedením do křesťanské meditace.
Vede P. Pavel Pola z kláštera bosých karmelitánů (u Pražského Jezulátka).
V neděli 28. 11. bude při mši v Dobříši sbírka na zimní vytápění kostela. Příspěvek
můžete posílat také převodem na účet (uveden na www.farnostdobris.cz).
 Adventní zastavení pro manžele bude v sobotu 27. 11. od 15 do 18 h

u sv. Vojtěcha v Dejvicích. Vede P. Ondřej Pávek. Program: dvě přednášky, ztišení,
příležitost ke sv. smíření, první nedělní nešpory, žehnání přinesených adventních
věnců.
 VÝHLEDOVĚ:
V sobotu 4. 12. od 10 do 17 h bude v pastoračním centru probíhat benefiční
ADVENTNÍ JARMARK, který pořádá Cestička z.o. ve spolupráci s farností.
Těšit se můžete na originální výrobky místních umělců i na program pro děti.
Akce se bude konat na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech.
V úterý 7. 12. od 18.00 zveme na přednášku Jany Sieberové UMĚNÍ
DOPROVÁZET – domácí hospicová péče o nemocné a umírající.
J. Sieberová založila mobilní hospic v Hořicích, je autorkou mnoha knížek na toto
téma a přednáší zdravotníkům, laikům i studentům medicíny. V PCSvT.
Přednáška, duchovní obnovy i adventní jarmark se budou konat za dodržení
platných hygienických podmínek.

