Milovaní bratři a sestry v Kristu!
Dnes slavíme 23. neděli v liturgického mezidobí a první zářijovou. Školáci už zažili, jaké to je, když
zvoní na hodinu a na přestávku. Prosím, abyste přihlásili prváčky do vyučování náboženství, se
staršími počítáme, pokud nepřinesou odhlášku a to by nám bylo líto. Přihlášky jsou k dispozici
vzadu v kostele. Výuka náboženství se rozběhne už zítra, příprava na první svaté přijímání začne
v říjnu. Dnes odpoledne vystoupí u KD Moravanka od 13 hodin jako doprovod myslivecké výstavy,
na hřišti za KD se chystá fotbalové utkání svobodní: ženatí, přijďte podpořit sportující.
KONCERT: Na holešovském zámku proběhne 11.9. ve 20 hodin představení operní pantomimy
Sen. Zájemci ať se hlásí u paní Skýpalové z Kunovic do úterý 8.9.2020 Tel 608776386
Pokud bude dostatečný počet zájemců pojede autobus z Val. Meziříčí přes Kunovice, Kelč a zpět.
Ceny vstupenek vč. jízdy autobusem: 300 Kč základní, 200 Kč senioři, studenti,držitelé ZTP, ZTP/P
INFO z CENTRA PRO RODINU:
1. Děkanátní centrum pro rodinu pořádá Duchovně relaxační víkend pro ženy, který se
uskuteční v Rajnochovicích, v termínu 11. - 13. září 2020. Přihlásit se můžete emailem a nebo na tel.
čísle Centra pro rodinu. Bližší informace jsou na plakátku a taky na webových stránkách CPR.
2. Oznámení: Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, nabízí CPR cyklus 4 přednášek.
Požehnaný vstup do 23. týdne mezidobí a hodně sil žákům i učitelům přeje o. Jan
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1. Děti budou v tomto školním roce dostávat kartičky, na kterých je obrázek a jedna věta z
evangelia. Doma si obrázek nalepí na odklad a vznikne slozený obrázek z devíti rubových
stran. Dnes navíc dostanou úvodní barevný list pro rytíře a princezny.
2. Dnes je otevřená farní knihovna.
3. DNEŠNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ bylo pro nezpůsobilý terén hřiště ZRUŠENO.
4. Děkujeme za pomoc na faře i na farní zahradě, žehlení i posečení trávy. Pán Bůh zaplať!
5. V pondělí začne vyučování náboženství v Kelči 1.tř. 11:45, 6. a 7.tř. 13:45, ZŠ Skalička od
12:30; v úterý bude v Kelči 4.tř. 12:40, 8.tř. 13:45 a ZŠ Kladeruby, ve středu 2.tř. 11:45, 3.tř.
12:40, 9.tř. 13:45, ve čtvrtek 5.tř 11:45.
6. Návštěva nemocných bude tento týden ve středu v Němeticích, ve čtvrtek v
Komárovicích a v Kladerubech a v pátek v Zámrskách.
7. V pátek zveme děti na dětskou mši svatou, zvláště čtvrťáky zveme do schóličky, přihlaste
se u paní učitelky Žalmánkové, zkouška je na faře v pátek od 16 hodin.
8. Příští neděli bude otevřená farní kavárna.
9. Od pondělí 14.9. začnou v centru Slůně dopolední setkání pro maminky na mateřské.
10.
V neděli 20.9. budou volby do Pastorační a do Ekonomické rady. Kandidáti jsou
uveřejnění na nástěnce, další můžete navrhnout v zákristii (s jejich souhlasem).
11.
Od příští neděle začne sbírka na opravu schodiště pod Cyrilem a Metodějem.
12.
Za úklid kostela a fary děkujeme 3. sk., příští týden prosíme o službu 4. sk.,
v Kladerubech děkujeme za službu skupince 4. a další úklid má 5. skupina.

