11. října 2020
28. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
12. 10.
Středa
14. 10.
Čtvrtek
15. 10.
Pátek
16. 10.
Sobota
17. 10.
Neděle
18. 10.

Sv. Radima, biskupa
Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
29. neděle v mezidobí

Oznámení
O duchovní péči v naší farnosti od zítřka, tj. od pondělí 12. října vizte
samostatný plakátek…
Vzhledem ke stále zhoršující se situaci s pandemií nemocí covid zatím nevíme,
co z farního mimobohoslužebného programu bude moci pokračovat a co ne.
Je třeba ale nejen formálně zachovat relevantní vládní nařízení, ale především
se snažit, abychom sami svou zodpovědností, ohleduplností a ochotou se
uskromnit ve svých představách a programech pomohli k nešíření nemoci…
Zatím plánujeme pro nadcházející dny následující, dá-li Bůh, s tím, že
jednotlivých akcí (krom náboženství, která se řídí předpisy platnými pro ZŠ) se
může účastnit nanejvýš 10 osob a musí být zachována všechna relevantní
protiepidemická opatření. Vše se ale může kdykoli změnit, mohou být
vyhlášena nová opatření snažící se zamezit šíření nemoci covid.
 Zítra, v pondělí 12. října:
 od 19 hod. Rozhovory o víře pro mladší mládež
 od 19 hod. kontemplace v kryptě
 nekoná se Literatura a duchovní život
 V úterý 6. října:
 od 19 hod. Rozhovory o víře pro starší mládež
 nekonají se modlitby matek
 Ve středu 7. října:
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 od 9.30 setkání maminek
 nekoná se Teologický klub
 Ve čtvrtek 8. října:
 od 17 hod. všechna náboženství
 od 19 hod. prosíme o pomoc při úklidu kostela
 od 19 hod. setkání katechumenů
 nekoná se seminář o duchovním životě
 od 20 hod. kontemplace v kryptě
 V pátek 9. října:
 nekoná se kroužek křesťanské filozofie
 Příští neděli 18. října:
 by se měla při všech bohoslužbách konat sbírka na misie; kdo by chtěl na
tento účel přispět, číslo účtu je možné najít na stránkách Arcibiskupství
pražského
Sledujte, prosíme, náš web, kde by měly být vždy aktuální informace.
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