Ohlášky kobyliské farnosti v týdnu 4.–11. 9. 2022
Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí, ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie.
Děkujeme všem, kteří jste pomohli s úklidem boční kaple a při brigáde ve Zdicích.
Vítáme v naší farnosti spolubratra jáhna Vlastíka Vajďáka. Kdo by měl zájem zúčastnit se 17. září
ve Fryštáku jeho kněžského svěcení, přihlaste se prosím do příští neděle v sakristii nebo přímo faráři
Františkovi.
V sobotu 10. 9. ve 12 h složí v našem kostele salesiánka Jana Marková své věčné sliby. Jste
srdečně zváni prožít tuto chvíli s ní a podpořit ji společnou modlitbou.
Vychází nový Kobylístek. Najdete v něm
- kalendář dosud známých plánovaných akcí,
- možnost přihlásit se co nejdříve na přípravu na křest a biřmování dospělých či 1. svaté
přijímání dětí,
- pozvání zejména pro ty, kteří se chtějí zapojit do nějakého společenství nebo si přejí založit
společenství nové, na seminář o Farních evangelizačních buňkách,
- informace o volbě pastorační rady farnosti
- či fotky z chaloupek.
Prosíme o přihlašování dětí do výuky náboženství. Ve školách je potřeba pro zahájení výuky
alespoň sedm dětí. Zvláště má-li o výuku zájem někdo ze ZŠ Burešova, uvítáme přihlášky. Výuka
začne od 19. září společně s kroužky salesiánského střediska, do kterých je již možné se také přihlásit
V úterý a středu mají první setkání spolča holek.
První mše pro děti bude tuto středu v 17 h spojená s žehnáním aktovek. Od 16 h mohou děti
přistoupit ke svátosti smíření. Zvláště zveme děti, které letos poprvé přistoupily ke stolu Páně.
První schůzka ministrantů bude až příští středu 14. září, jsou zváni také noví kluci.
Setkání katechetů proběhne ve středu v 18 h ve farní knihovně.
Hovory o Starém zákoně s Jaroslavem Schrötterem začínají v pondělí po večerní mši svaté.
Příští neděli:
● oslava Doby stvoření při všech bohoslužbách
● sbírka na fasádu
Maminky, které zajímá téma Jak prakticky žít křesťanství v rodině, jsou srdečně zvány i s dětmi na
dopolední Alfu. Vítáni jsou i tátové nebo senioři. Bližší informace na nástěnce a na farním webu.
V neděli 2. 10. budeme oslavovat sv. Terezičku a prožijeme Farní den. Prosíme, abyste se do
přípravy zapojili. Například nabídkou nějaké aktivity pro dospělé či předškoláky. Informace jsou
na farním webu a v Kobylístku.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se aktivně a svou modlitbou zapojujete do poslání
Salesiánského centra v naší farnosti či středisku. Vyprosme si do nového roku Pánovo požehnání.

Aktuální elektronické odkazy: ⧫ KOBYLÍSTEK ⧫ Salesiánský magazín ⧫ Zpravodaj Salesiánského střediska ⧫ Zpravodaj
pražské arcidiecéze ⧫ Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 ⧫ Misijní kaleidoskop ⧫ Rok rodiny (videa papeže Františka) ⧫
Vlčí doupě Romana Vlka pro děti (přehled pro rodiče) ⧫ Misionář malomocných ⧫ Apoštolát modlitby pp Františka ⧫

Úmysly mší svatých v týdnu 4.–11. 9. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
4. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

5. 9.

23. neděle v mezidobí
Za zemřelého manžela a duše v očistci
Za živé a zemřelé členy rodiny Němcovy, Stojaspalovy, Dundrovy a Mátlovy
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za zemřelou Lidku Halfarovu a Líbu Šumavskou

Pondělí
6.30 Za zemřelé manžele Šlesingrovy
18.30 Za živou a zemřelou rodinu

6. 9.

Úterý
6.30 Na poděkování za ochranu o prázdninách
18.30 Za mládež

7. 9.

Středa
6.30 Za zemřelého kmotra
17.00 Za Boží požehnání dětem a učitelům do nového školního roku
18.30 Za Boží požehnání pro dceru Marii a jeji rodinu

8. 9.

Čtvrtek

Svátek Narození Panny Marie

6.30 Za pomoc Ducha svatého v novém školním roce
18.30 Za zemřelého manžela Stanislava

9. 9.

Pátek
6.30 Za zemřelou Olgu Hofmanovou v den narozenin a za Viktora v den narozenin
18.30 Za zemřelého Patrika

10. 9.

Sobota
6.30 Za Karla Dvořáka a celý rod
18.30 Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o pokoj a pomoc pro
dceru do dalších let

11. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

24. neděle v mezidobí
Za zemřelé členy rodiny Pelikánovy a Boží požehnání pro rodinu
Za manželku Ivetu
Na poděkování za dar zdraví Marie
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

