Ohlášky kobyliské farnosti v týdnu 11.–18. 9. 2022
Dnes:
● oslava Doby stvoření při všech bohoslužbách
● sbírka na fasádu. Děkujeme za vaši pomoc. Přispět je možné také přímo na fasádní účet.
Ve středu je svátek svatého Kříže, ve čtvrtek Panny Marie Bolestné a v pátek sv. Ludmily.
Vlastík Vajďák se ode dneška účastní duchovních cvičení před kněžským svěcením. Pamatujme na
něj prosím ve svých modlitbách. Kdo by měl zájem zúčastnit se v sobotu 17. září ve Fryštáku jeho
kněžského svěcení, přihlaste se prosím dnes (neděle 11. 9.) v sakristii.
Prosíme o přihlašování dětí do výuky náboženství, zvláště zveme šesťáky a starší. A také děti na
ZŠ Hovorčovická, kde bychom mohli nově zahájit výuku, a ZŠ Trojská. Pro děti z výuky
náboženství se uskuteční na sv. Václava 28. 9. farní výlet. Pozvánky jsou k dispozici v zadních
lavicích a info na plakátech.
Diskuse nad texty papeže Františka s Josefem Fiřtem začínají v úterý od 19.20 v katechetické
místnosti.
První schůzka ministrantů bude ve středu od 15.45, jsou zváni také noví kluci. Sraz před recepcí.
Ve středu jsou křesťané celé Evropy zváni k adoraci za Ukrajinu a za ukončení války. V naší
farnosti se uskuteční od 19 do 21 hodin.
V sobotu jste zváni společenstvím Beta na brigádu v Drastech. Info je v Kobylístku a na webu.
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.
Připomínáme možnost podávat návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti.
Ve středu se v 15 h v našem kostele rozloučíme s panem Karlem Novotným z našeho společenství.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane.
Pomodleme se modlitbu pro letošní Dobu stvoření.

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 11.–18. 9. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
11. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

12. 9.

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

Pondělí
6.30 Na poděkování za dar života a za spásu duše paní Marie Brožové
18.30 Za zemřelou Boženu, Jaroslavu a Pavla Ampapovy

13. 9.

Úterý

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
6.30 Za duchovní i tělesné uzdravení pro celou rodinu
18.30 Za mládež

14. 9.

Středa

Svátek Povýšení svatého kříže

6.30 Za zemřelého P. Václava Duchka
17.00 Na poděkování za 92 let života, křest a za všechno
18.30

15. 9.

Čtvrtek

Památka Panny Marie Bolestné

6.30 Za zemřelého Richarda Dráždila
18.30 Za dar uzdravení a uzdravení rodových kořenů

16. 9.

Pátek

Památka sv. Ludmily, mučednice
6.30 Za Boží požehnání pro vnoučata
18.30 Za zemřelé rodiče Krausových

17. 9.

Sobota
6.30 Za dar víry, pokoje a obrácení pro rodinu
18.30 Za zemřelého dědečka Miloše a babičku Zuzanu

18. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

25. neděle v mezidobí
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za odvrácení zla
Za zemřelého Ivana Bartoše, Boží milosrdenství a odpuštění hříchů
Za zemřelou Boženku Hovězákovou a celý rod

