29. 10. 2017

30. neděle během roku

Svátky a památky:







Ve středu bude slavnost Všech svatých
Ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
V pátek bude svátek sv. Martina de Porres, řeholníka OP
V sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Příští neděli bude 31. během roku

Aktuální oznámení:


Sbírka na misie minulou neděli vynesla včetně dalších darů a pokladniček
35.790,00 Kč; výtěžek z prodeje kalendářů a misijních koláčků byl 7.000,00
Kč. Bůh zaplať všem dárcům.



Dnes odpoledne v 16.30 v sále kláštera bude biblická hodina na téma „Uvedení do 1. listu sv. Jana“.



Příští neděli po mši sv. v 9.30 bude zkouška dětské schóly.



Příští neděli odpoledne ve 14.30 v kapli na Ústředním hřbitově v Neředíně
začíná dušičková pobožnost, po ní zveme k modlitbě za zemřelé u dominikánské hrobky.



Vzadu na stolku si můžete vzít letáky s programem kláštera na listopad.



Ve středu 8. 11. od 20 h v Samotiškách v Domě Biblického díla se koná pokračování v katechezích s biblickými postavičkami. Zváni jsou všichni, kdo
pracují s dětmi nebo děti doma mají.



V sobotu 11. 11. od 13 do 18 h se koná před-adventní odpoledne pro ženy
a hlavně maminky s dcerami nad 10 let. Půjde nejen o vyrábění, ale také o
sdílení a příjemný čas bez stresu.



Během dušičkových svátků a následujícího týdne lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky jsou vyvěšeny na nástěnce, na webu i
ve zmíněných letácích s programem.



Příští neděli se koná sbírka na Charitu. Z dopisu ředitele a prezidenta Arcidiecézní charity:
S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Ve více než 200 registrovaných zdravotních a sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům potřebných všech věkových kategorií, od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až po lidi
na okraji společnosti. Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. K zabezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních prostředků, ročně celkem více než 700 milionů korun a
sbírka na Charitu je důležitou součástí. Především tam, kde není možné získat prostředky jinou cestou.
Děkujeme všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30 h.

