Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady 16. 9. 2017





Poděkování za předešlé akce:
 Výstava v kostele, Pouť na Velehrad, Brigády
 Letní tábory, Oslava 20 let DSM a rozloučení s týmaky, Dožínky
Týdenní plán mší svatých a aktivit ve farnosti:
 Po – od října mše sv. ráno nebude
 Út – mše svatá v 7 hod.
 St – náboženství, setkávání seniorů, mše svatá
 Čt – náboženství, přípravy katechumenů a další svátosti, adorace
 Pá – schůzky ministrantů a scholy před mší svatou (co 14 dní), mše. sv.
 So – 7,30 hod mše svatá
 Ne – mše svatá, Spolčínko v 16 hod. každý týden, vzdělávání dospělých 1x za měsíc,
 Před každou mší sv. možnost ke svátosti smíření vždy 20 min. před mší sv.
Události, které nás čekají:
 28. 9. 2017 – 8,00 hod mše svatá
 14. 10. 2017 – pouť ministrantů ve Fulneku
 22.10. Misijní koláč
 26. – 29. 10. – prodloužený Desko-herní víkend na faře pro děti od 12 let
 1. 11. 2017 - Svátek Všech svatých, mše svatá v 18 hod
 2. 11. 2017 – Památka zemřelých, mše svatá v 18 hod na hřbitově
 24. 11. 2017 – rozsvícení vánočního stromku v obci
 28. 11. 2017 – rybí hody na faře (úterý)
 1. 12. – 3. 12. 2017 – duchovní obnova pro muže z farnosti
 10. 12. 2017 – adventní koncert v kostele
 17. 12. 2017 – odpoledne - duchovní obnova farnosti + zpovídání
 Adventní doba – roráty (opět úterý a pátek v 6,15 hod)
 24. 12. 2017 – 4. neděle adventní – mše svatá v sobotu s nedělní platností, v neděli
na Štědrý den mše svatá až večer ve 22,00 hod. Odpoledne v 15 hod. Otevírání
betléma
 31. 12. 2017 – děkovná mše svatá za uplynulý rok v 10,30 hod.
 6. 1. 2018 – ples střediska
 13. 1. 2018 – tříkrálová sbírka

