OZNÁMENÍ 13. 5. 2018
7. neděle velikonoční


V neděli 13. 5. při mši v Dobříši (od 9.00) bude udělen křest.
Od 10.00 zveme na agapé a na vernisáž výstavy Miro Pogran/ malba, ilustrace,
grafika – do pastoračního centra.
Od 16.00 zveme na májovou pobožnost do brdských lesů – na rozcestí „Pod
obrázkem“. (Cesta na Brodce – ulicí Brodská – stále rovně).
Od 19.00 zveme na koncert „Májový večer s Antonínem Dvořákem“ – hraje
vokálně instrumentální soubor MUSICA PODBERDENSIS. V zrcadlovém sále
dobříšského zámku, vstupné dobrovolné – bude použito na obnovu varhan.



Ve středu 16. 5. od 18.00 mše a po ní a májová bohoslužba – v kostele v Dobříši.



Ve čtvrtek 17. 5. od 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů v Dobříši.
Náboženství pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek.



V pátek 18. 5. od 17.30 bude májová bohoslužba a po ní od 18.00 bude slavení
Eucharistie – v kostele v Dobříši.



V sobotu 19. 5. od 10.00 bude v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení
pomocného biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera. Všichni jsou srdečně zváni.
V sobotu od 20.00 zveme na svatodušní vigilii – v kostele v Dobříši.



V neděli 20. 5. je Slavnost Seslání Ducha Svatého.
Od 10.45 bude poutní mše v Rybníkách (nebude mše ve Svatém Poli).
Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I a od 15.30 skupiny Manželé III – v PC.

VÝHLEDOVĚ:
Ve středu 23. 5. od 19.00 zveme do PCSvT na besedu s cestovatelem Jaroslavem
Pavlíčkem, který se zabývá podmínkami přežití v drsné přírodě.
V pátek 25. 5. od 20.00 zveme na NOC KOSTELŮ do kostela v Dobříši i do dalších
kostelů v naší farnosti.
V neděli 27. 5. bude FARNÍ DEN: V 9.00 poutní mše v Dobříši, při níž šest dětí
z našeho společenství poprvé přijme Eucharistii. Poté bude agapé (se společným
obědem) a posezení v PCSvT a na zahradě .
Z liturgického kalendáře:
14. 5. (po) – svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. (st) – svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
20. 5. (ne) – slavnost Seslání Ducha Svatého

