3. července 2016
14. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
Zítra je nezávazná památka sv. Prokopa, opata.
V úterý je slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké a
patronů farnosti Bratřejov.
Ve středu je nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice.
V sobotu je nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů,
mučedníků.
Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, navíc bude v úterý mše svatá v 9 hodin.
V pátek bude ve 13:30 mše svatá v pečovatelském domě Dotek.
Příští neděli bude od 18 do 19 hodin adorace.

Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 8.312 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V úterý je národní pouť ke sv. Cyrilu a Metoději na Velehradě. Ve stejný den je pouť
v Bratřejově. Mše svatá tam bude začínat v 10:30. Tato slavnost je zařazena mezi
doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním
slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při každé neděli.
Ve středu nás zve pan farář na kolařskou pouť k Panně Marii ke Svaté Vodě
u Malenovic. Sraz všech cyklistů je v 9 hodin před cykloservisem vedle evangelické fary.
Nejprve absolvujeme prohlídku cykloservisu, následně si necháme vizuálně překontrolovat
stav svých kol, vyslechneme z úst vedoucího místní četnické stanice pokyny pro
bezpečnostní vybavení kol a vydáme se na něco málo přes 20 km dlouhou cestu.
Předpokládaný návrat ve 14 hodin.
Od středy do neděle se uskuteční v Brně 27. ročník Katolické charismatické
konference. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná
modlitba a bohoslužby. Podrobnější informace naleznete na nástěnce.
V neděli 17. července bude uveden do naší farnosti nový farář a děkan P. Josef
Rosenberg. Bude dobré, když mu na jeho příchod připravíme faru a také farní areál. Mnohé
už se díky zvýšené iniciativě otce Jindřicha podařilo, přesto bude potřeba, aby ruku k dílu
přiložili také farníci. Na pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu proto svolává odcházející pan farář
brigádu. Ochotní farníci ať přijdou buď v 9 hodin (dopolední skupina) nebo v 15 hodin
(odpolední skupina) na faru. V sobotu začnou práce již v 8 hodin. Práce je dost pro všechny.
Předem děkuji za ochotu a nasazení.

