Aktuality
z farnosti Rokytnice nad Rokytnou
Společenství v naší farnosti
K životu víry patří i chvíle společné modlitby, duchovní formace a sdílení. Ve školním roce
2017/18 je v naší farnosti možné se zapojit do následujících iniciativ:
Kurz víry:
sobota v 18.30 na faře
Společenství maminek: bližší informace vám sdělí duchovní správce
Společenství dospělých: čtvrtek v 19.15 (L) / 18.30 (Z) na faře (1x za 14 dní)
Společenství seniorů:
pondělí odpoledne (bližší informace vám sdělí duch. správce)
Pastorace dětí a mládeže
Duchnička (pro děti od 5 do 11 let) se koná ve dnech 25.–27. 5. 2018 na faře ve Starči.
Duchna (pro mládež od 10 do 14 let) se koná ve dnech 1.–3. 6. 2018 na faře ve Starči.
Přihlášky a informace: Lída Štěpničková, tel. 777668732; e-mail: lida.stepna@seznam.cz
Duchovní obnova pro mládež od cca. 14 let se uskuteční ve dnech 12.–15. 4. 2018 ve
Volfířově. Informace na www.kratr.cz.
Farní aktivity v roce 2018
Neděle 20. května 2018 – slavnost Seslání Ducha Svatého, v Rokytnici n. Rok. slavená
tradičně jako poutní slavnost: v 8:00 a v 10:30 hod. mše sv., v 17:00 hod. nešpory,
adorace, Te Deum a sv. požehnání. Na tento den připadá též výročí popravy Božího
služebníka P. Jana Buly – smírná pobožnost se bude konat v 5:00 hod.
Neděle 27. května 2018 – slavnost Nejsvětější Trojice: při mši sv. v 8:00 se koná slavnost
prvního svatého přijímání dětí.
Neděle 24. června 2018 – poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele: v 8:00 mše sv.;
v 10:30 hod. mše sv. s udílením svátosti biřmování. Na tento den připadá též výročí
narození Božího služebníka P. Jana Buly.
Sobota 7. července 2018 – v 7:30 hod. zádušní mše sv. za R. D. Josefa Součka,
rokytnického rodáka, působícího v kněžské službě v Liberci, u příležitosti 20. výročí jeho
úmrtí
Neděle 8. července 2018 – poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Chlístově: v 10:30
poutní mše sv. (za příznivého počasí v areálu hřiště v Chlístově, jinak v kapli), ve 14:30
v kapli pobožnost ke cti sv. Cyrila a Metoděje, adorace, Te Deum a sv. požehnání.
Pondělí 5. listopadu 2018 (program bude ještě upřesněn): 20. výročí úmrtí R. D. Josefa
Nádeníčka, působícího v Rokytnici n. Rok. v letech 1982–1998.
Ř. k. farnost Rokytnice nad Rokytnou, tel.: +420-734 511 677, e-mail: rokytnice@dieceze.cz

