4. listopadu 2018 - 31. neděle v mezidobí
 V týdnu slavíme: pátek – svátek Posvěcení Lateránské baziliky v Římě
sobota – sv. Lva Velikého, papeže
 Velký dík patří všem dárcům, kteří dnes přispěli darem na charitu. Pán Bůh zaplať.
 Až do 8. listopadu je možno denně získat plnomocné odpustky, které lze přivlastnit pouze
pro duše v očistci, navštíví-li hřbitov a pomodlí se tam jakoukoliv modlitbu za zemřelé. ¨
 Od dnešní neděle budou mše sv. v Mařaticích v 15 hodin z důvodu změny autobusu.
 Dnes se koná pěší farní pouť na Velehrad. Od farního kostela odcházíme v 12:30 hodin.
Pouť je konána s úmyslem za scholu.
 Zítra pokračuje kurz Alfa v 19 hodin na orlovně.
 Oslovujeme farníky k účasti na besedě s Václavem Čápem na téma: Okultismus a
nebezpečí New Age (ňuejdž). Přednáška a neformální beseda bude ve františkánském
klášteře na Mariánském náměstí v úterý v 15 hodin. Velmi doporučujeme.
 Ve středu zveme farníky na Velehrad. V rámci děkanátní rady kněží bude za účasti
biskupa Mons. Josefa Nuzíka v 9 hodin v bazilice na Velehradě obětována mše sv. za
zemřelé kněze. Vyzýváme vás k účasti.
 V pátek 9. 11. v 19 hodin je na orlovně setkání s cestovateli, kteří budou hovořit o svém
putování exotických zemí.
 Oslovujeme ženy, které rády pečou, aby ke konci týdne napekly pro účastníky duchovní
obnovy na Velehradě sladké koláče i slané pečivo. A hotové výrobky doneste tento týden
během pátku a do soboty do 9 hodin na faru. Předem děkujeme, Pán Bůh zaplať.
 Prořídly nám řady těch, kteří hlídají farní kostel. Oslovujeme seniory, kteří by darovali
farnosti jednu hodinu v týdnu a tak otevřeli kostel pro návštěvníky. Vzadu za lavicemi
na vás čeká dr. Kamrlová a ráda vás zařadí dle vašich možností. Nemusíte se
rozhodnout dnes, ale dejte jí kontakt k domluvě času. Služba pro kostel je v podstatě
misie v praxi.
 Také dnes vychází farní list Xaver s informacemi na měsíc listopad.
 V sobotu v 8:10 hodin bude u františkánů mše sv. pro terciáře, při které složí sliby 2
noví členové.

