FARNÍ INFORMACE
BOHOSLUŽBY

Hořice - farní kostel

9:00
Neděle 13. 9. Poutní slavnost - Narození Panny Marie
Pondělí 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Úterý
15. 9. Panny Marie Bolestné
12:00
Středa 16. 9. sv. Ludmily, mučednice
18:00
Čtvrtek 17. 9.
8:00
Pátek
18. 9.
18:00
18:00-Ostroměř
Sobota 19. 9.
9:00
Neděle 20. 9. 25. v mezidobí
DALŠÍ INFORMACE
Poděkování za sbírku: minulou neděli jste na výmalbu kostela darovali 8 786 Kč - děkujeme! ☺
Farní odpoledne: dnes od 14:00 na farní zahradě - prosíme o přinesení něčeho sladkého či
slaného k zakousnutí; program: 15-16h - představení katecheze Dobrého pastýře ve farním sále
(pro děti od 3 do 7 let); v 16h divadlo a následně dražba (ve prospěch výmalby našeho kostela)
Sbírka pro křesťany ve Svaté Zemi: dnes - na podnět papeže Františka jako "dveřní" sbírka (bude
možné přispět při odchodu z kostela
Modlitby matek: v úterý po mši sv. na faře
Mše svatá pro děti: v pátek od 18:00 + setkání na faře
Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 15:00 do 17:30 na faře
Otevřený kostel: příští neděli od 14:00 do 17:00 - prosím o zajištění hlídání
Promítání fotek z farního tábora: příští neděli od 16:00 na faře
Večer chval: příští neděli od 18:00 v kostele - modlitba písněmi
Diecézní sbírka na církevní školy: příští neděli - viz nástěnka před kostelem

Výuka náboženství: začne v týdnu od 21. 9. - 5.-6. třída: ve čtvrtek od 15:15 do 16:00; 7.-9.
třída: v úterý od 17:00 do 17:75
Výlet do Krkonoš: v sobotu 26. 9. - doprava auty - pěší výlet z Harrachova nebo ze Špindlerova
Mlýna - zájemci ať se přihlásí na faře
Farní výlet do Kutné Hory: v sobotu 10. 10.: prosím, zapište se na stolku v kostele
Diecézní kalendář na rok 2021 a Knížka modliteb: k zakoupení v kostele
Pravidelný úklid kostela: prosím, zapište se (dvojice), kdo se chcete zapojit do úklidu našeho
kostela (jedna dvojice bude uklízet dva týdny) - rozpis bude od půlky září

