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MMÁÁVVÁÁTTKKOO 
                        

              
               Informační občasník farnosti sv. Matěje 

 

číslo 13                                            září 2007       zdarma 

Milí farníci, 

letní prázdniny se nachýlily ke svému konci a školáci opět po dvouměsíční pauze usedli do 

školních lavic. Mnohým z nás skončil čas dovolených, výletů a lenošení u vody a dlouhé 

ranní vyspávání je už bohužel také pryč:) Zatímco mnozí ještě vzpomínají na příjemně prožité 

léto, oba naše kostelíčky začínají opět naplno ožívat tím správným „svtatomatějským“ 

ruchem. 

Hned v září nás čeká několik významných událostí. V neděli 9.9. se po dvou letech 

rozloučíme s páterem Kryštofem, který byl přeložen do farnosti spravované Klaretiány 

v Sokolově. Otci Kryštofovi děkujeme za jeho službu v naší farnosti, obětavost, kterou nám 

prokazoval a také za jeho úsměv, kterým nás neustále povzbuzoval, kdykoliv to bylo potřeba 

a přejeme mnoho božího požehnání, úspěchů a spokojenosti v jeho nové farnosti.  

O týden později, v neděli 16.9, se na  farní zahradě u sv. Matěje uskuteční Benefiční 

odpoledne, z jehož výtěžku si naše farnost adoptuje dítě z rozvojové země. Bližší informace 

na druhé straně. V závěru měsíce na svátek sv. Václava plánujeme opět ministrantskou 

výpravu do Staré Boleslavi – bližší informace budou upřesněny. 

Všem ze srdce přejeme šťastný start do nového školního roku, mnoho božího požehnání, 

spokojenosti a úspěchů. 

 

Informace a plánované akce v měsíci září 

 

Sobota 15. září od 14h hodin – pěší pouť do Lysolaj, kde bude u příležitosti svátku Panny 

Marie Bolestné sloužena mše svatá. 

 

V neděli 16.9. se od 14h koná na farní zahradě u sv. Matěje Benefiční odpoledne. Bližší 

informace na druhé straně. Tentýž den je od 19h schůze Pastorační a ekonomické rady na faře 

u sv. Matěje. 

 

Setkání maminek a „Kašpárků“ bude probíhat každou středu od 16:15 do 17:15 v kostele sv. 

Václava. První setkání bude 19.září. 

 

MÍSTO PRO NALÉHAVOU ŽÁDOST O POMOC PŘI ÚKLIDU KOSTELA 
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Výhledově akce na říjen 

 

13. – 14. října (sobota, neděle) se plánuje farní pouť do Polska. Bližší informace připravuje 

otec Andřej. 

 

Na sobotu 20.10. je plánován výlet pro malé děti z naší farnosti.  

 

 

 Benefiční odpoledne 
Kdy a kde? 

neděle 16.9. 07  od 14hod. na farní zahradě u sv. Matěje 

 

Připraven pro vás bude bohatý program: 

 

 opékání špekáčků 

 představení dětí z malého tábora 

 výtvarné dílny pro děti 

 fotbal 

 v případě dobrého počasí projížďky veteránem 

 

V rámci celé akce proběhne veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude využit na realizaci adopce 

dítěte z rozvojové země. Adopce bude provedena v rámci programu Adopce na  

dálku®, provozovaným Arcidiecézní charitou Praha. Finanční příspěvek na adoptované dítě 

bude využit k pokrytí nákladů na jeho vzdělání. V případě, že bude vybraná částka vyšší, než 

je potřeba k adopci dítěte, budou zbylé peníze darovány na výstavbu Komunitního 

pracovního inkubátoru ve Zlaté Bani na Slovensku  -neziskového rekvalifikačního střediska 

pro nezaměstnané. 

 

… další informace naleznete na nástěnce dětí a mládeže v kostele sv. Matěje a na našich 

internetových stránkách www.matejstranti.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 
 

...letní tábor ve Zlaté Bani na Slovensku. Více foto na www.matejstranti.com 

 

http://www.matejstranti.com/

