Milovaní bratři a sestry v Kristu!
V uplynulém týdnu nás navštívil farář farnosti Brno Lesná P. Pavel Hověz a na
Befarku mluvil o sestře Restitutě a stavbě kostela, který ponese její jméno. Dnes
vítáme jako kazatele na hodové mše svaté otce Mgr. Ing. Petra Dujku, faráře na Dolní
Bečvě, který je úzce spojen s Orelskou jednotou a také poutní kaplí na Radhošti.
MISIJNÍ NEDĚLE bude slavena už v sobotu 20.10. večer Misijním mostem modlitby,
který začne ve farním kostele v 19 hodin. Před ranní i před desátou mší svatou se
budeme se sestrami modlit misijní růženec. Díky, že se připravujete na misijní sbírku,
která bude při každé mši svaté v neděli 21.10. Po desáté bude na Befarku mít
svědectví a přivítání po věčných slibech sestra Josefína Račeková, SSpS.
BRIGÁDA na zužitkování ovoce z farní zahrady bude na Befarku v pondělí a v úterý
od 13 do 16 hodin v podobě loupání ořechů, ve středu prosíme o dosbírání jablek od
13 hodin na farní zahradě.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ probíhá u nás ve farnosti během letošního
podzimu. Ve čtvrtek od 17 do 19 hodin jsou setkání, ve kterých se obírají především
úskalí komunikace s malými i dospívajícími dětmi.
Požehnaný 28. týden v mezidobí a třetí říjnový přeje a vyprošuje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Kelč

28. neděle v mezidobí

14.10.2018

1. Děti dostanou do krabičky další z nové série obrázků – k dnešnímu evangeliu, v
kterém Pán Ježíš odpovídá na otázku, co máme dělat, abychom měli věčný život.
2. Dnes je otevřená farní kavárna.
3. Děkujeme: za pomoc na farní zahradě se sběrem jablek a ořechů, Díky i za další
pomoc na Fabriovu. Za dar na kostel v Brně Lesné, který z kasičky, sbírky a od
nemocných činil celkem 48.645 Kč a jeden euro-cent. Pán Bůh zaplať!
4. V pondělí bude setkání pro maminky na mateřské v centru Slůně od 9:30,
fotbal ministrantů na farní zahradě od 17:30 hodin a modlitby otců na faře od
20 hodin.
5. V pondělí i v úterý bude na Befarku brigáda na loupání ořechů od 13 do 16 hod.
6. Ve středu bude na farní zahradě brigáda na sběr jablek od 13 hodin.
7. V pátek bude zahájení přípravy dětí a rodičů na první sv. přijímání, prosím
přijďte už na mši svatou v 17 hodin, po ní bude první informativní schůzka
nejdéle do půl sedmé.
8. V pátek večer zveme mládež starší 14 let na společenství, schůzku povede
Monika Valuchová od 19:30 na faře.
9. V sobotu zveme na misijní most modlitby, kterým začne od 19 hodin ve farním
kostele program Misijní neděle.
10.
V neděli bude sbírka na misie.
11.
Po desáté mši svaté bude na Befarku příležitost přivítat sestru Josefínu,
která složila minulou sobotu věčné sliby a podělí se o misiích.
12.
Děkujeme za úklid kostela a fary 2. sk., za týden má službu 3. sk.

