6. 11. 2016

32. neděle během roku

Svátky a památky:








V pondělí bude svátek Všech svatých OP
V úterý vzpomínka na zemřelé bratry a sestry OP
Ve středu svátek Posvěcení Lateránské baziliky
Ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
V pátek památka sv. Martina, biskupa
V sobotu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Příští neděle bude 33. během roku

Aktuální oznámení:
 Dnes odpoledne v 15 hodin se koná dušičková pobožnost u
dominikánské hrobky na hřbitově v Neředíně.
 Předběžně zveme na tvořivou dílnu pro děti a rodiče v sobotu 19. 11.
od 15 do 18 h v sále kláštera.
 Sbírka příští neděli bude na charitu. K tomu z dopisu ředitele
Arcidiecézní charity:
Sestry a bratři, stejně jako každý rok, proběhne v neděli 13. listopadu v našich kostelích
sbírka na Charitu. V první řadě chceme poděkovat za Vaši štědrost v minulých letech, bez které
bychom spoustu dobrých věcí nemohli uskutečnit.
V současné době je naší společnou prioritou zabezpečení lepších podmínek pro poskytování
domácí hospicové péče. Je to služba lidem nevyléčitelně nemocným na sklonku života a jejich
rodinám, aby mohli dožít svůj život doma v kruhu svých blízkých.
Služby Charity jsou finančně náročné i přes to, že mnoho vykonají zdarma dobrovolníci.
Ročně potřebujeme na jejich zajištění v naší diecézi zhruba 700 milionů korun, které získáváme
z různých dotací a grantů a od zdravotních pojišťoven. Významnou položkou jsou dary fyzických osob
a firem, ale také sbírky. V loňském roce jste ve sbírce na Charitu darovali 3,3 milionů korun.
Charitní pomoc každoročně v naší diecézi směřuje k 25 tisícům klientů. Tuto práci
zabezpečuje v jednotlivých Charitách 1.500 zaměstnanců a velké množství dobrovolníků.
Pán Bůh zaplať vám všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními nebo
hmotnými dary. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pamatujeme na Vás při mši sv. každé úterý v 7.30
v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní Charitě.
Podepsáni: P. Bohumír Vitásek a Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

Pozvání z jiných míst:
 Zveme mladé muže od 17 do 35 let na adventní duchovní obnovu
VIR, která se uskuteční o víkendu 25. 11. – 27. 11. 2016 v
Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Obnovu vede P. ThLic.
Josef Mikulášek, kaplan v katedrále sv. Václava v Olomouci. Informace
a přihlášky je možné získat na webové adrese kněžského semináře:
http://www. knezskyseminar.cz/akce/vir/
Pokojné a požehnané dny!

