
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Pondělí 5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle 11. 2. 6.neděle v mezidobí - světový den nemocných

 Dnes byla sbírka na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 V pátek bude dětská mše sv. Zveme rodiče s dětmi.
 V sobotu 19.30 večer chval.
 Orel vás zve v neděli 11.2.2018 ve 14.00 na dětský karneval do orlovny.
 V  úterý  23.  ledna  2018  jmenoval  Svatý  otec  František  novým

pomocným  biskupem  pražské  arcidiecéze  dosavadního  generálního
vikáře  Mons.  Zdenka  Wasserbauera.  Na  plenárním  zasedání  České
biskupské  konference  v Praze  to  oznámil  Apoštolský  nuncius  v  ČR,
Mons. Giuseppe Leanza. Jako titulární biskupský stolec přidělil  papež
František  Mons. Wasserbauerovi  Butrintskou  diecézi  (Dioecesis
Buthrotia).  Toto  dávné  biskupství  na  jihu  dnešní  Albánie  při  hranici
s Řeckem  patřilo  do  poloviny  8. století  do  římského  patriarchátu  a
posléze  přešlo  pod  Konstantinopolský  patriarchát.  Vykopávky
starověkého a raně středověkého města Butrint byly díky svému rozsahu
a stavu zachování  zapsány v roce 1992 na seznam světového dědictví
UNESCO. Termín svěcení bude upřesněn.

 V tomto  týdnu  budou  dětem v  náboženství,  které  letos  poprvé  mají
přistoupit  k  eucharistii  rozdány  informace  týkají  se  prvního  sv.
přijímání. Termín sv. přijímání bude 6.5.2018. První setkání pro rodiče s
dětmi  bude  v  pá  23.2.2018 po  dětské  mši  sv.  (cca  19.00)  v  sále  na
Kolpingu.

 V  pátek  16.2.  po  mši  svaté  v  kostele  sv.  Prokopa  proběhne  krátká
informační schůzka všech zájemců o aktivní zapojení do Pašijových her.
Na této schůzce budou rozdány harmonogramy s termíny jednotlivých
zkoušek a představeních. Prosíme o vaše zapojení v co největším počtu.


	Pondělí
	5.
	2.
	Památka sv. Agáty, panny a mučednice
	Úterý
	6.
	2.
	Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
	Sobota
	10.
	2.
	Památka sv. Scholastiky, panny

