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září v naší farnosti
Měsíc září je začátkem nového školního roku, je také měsícem hlavního
patrona naší vlasti svatého Václava a svaté Ludmily. Svaté Ludmile svěřujeme
naše školáky, jejich rodiče a učitele. Svatého Václava prosíme, aby chránil naši vlast.
Můžeme se i ve svých rodinách přidat k výzvě pražského arcibiskupa kardinála
Dominika Duky OP, který se každého 28. dne v měsíci od 16.15 hodin společně
s věřícími modlí za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha a pak v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě u sv. Ludmily.
Ke společné modlitbě se může každý přidat touto modlitbou:
MODLITBA ZA NÁROD
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou
a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili
ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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5. září
je výročí úmrtí Pavly Tiché, které byla členkou našeho chrámového sboru. Budeme na
ni pamatovat při mši svaté 5. září v 18:00 hod. v Novém Kníně a 6. září v 15:00 hod.
v Živohošti, kde byla přijata do církve.
6. září
slavíme v Živohošti posvícení.
12. září
je ve 14:00 hod. poutní mše svatá v kapli Narození Panny Marie v Dražeticích, sloužit
ji bude P. Jan Sukolski, CSsR, redemptorista ze Svaté Hory.
14. září
v den svátku Povýšení svatého kříže bude skládat časné sliby náš novic
Tomáš Gregůrek. Bude to v našem řádovém kostele sv. Františka v Praze při slavné
mši svaté v 16:00 hod.
16. září
V den svátku svaté Ludmily 16. září se setkáme se školními dětmi z Mokrovrat
v azylovém domě sv. Ludmily.
28. září
Ve farnosti máme dvě kaple svatého Václava - v Drevníkách a v Mokrovratech.
V den svátku svatého Václava 28. září bude mše svatá u kaple v Drevníkách
v 14:30 hod. a v Mokrovratech v 17:00 hod. Srdečně zveme!

Rodiče dětí, které by chtěli náboženskou výuku pro své dítě, ať se přihlásí na faře
nejlépe osobně nebo telefonicky 318 593 312.

Přeji dobrý start do nového školního roku a ujišťuji o svých modlitbách.
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Přikládáme pozvánku na naši farní pouť, kdy v sobotu 3. října přivítáme
v našem farním kostele pana velmistra Josefa Šedivého O.Cr.
Žehná

P. Josef Andrejčák O.Cr.
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