Hirdetések
2018. január 21. – Évközi 3. vasárnap
,,Közel már az Isten országa, higgyetek az örömhírnek!”
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A mai vasárnappal elkezdődött az Ökumenikus Imahét. A program a faliújságon a szórólapokon és a honlapunkon is megtalálható.
Az imahéten hétköznap (jan. 22-26-ig) nem lesz a Szent Kereszt templomban esti szentmise, mivel az imaórákat a városban különböző helyszíneken,
minden nap este 6 órakor tartják. Szombat és vasárnap a szokásos miserend
alapján kezdődnek a szentmisék a donneri templomban.
Templomunkban (Kaposvár - Donner) jan. 25-én, csütörtökön este 6-kor
Jóföldi Endre baptista lelkész hirdeti majd az igét.
Rajzpályázatot hirdettek óvodás és iskolás korú gyerekeknek, a 2018-as
Házasság Hete kapcsán, „Kedvenc élményem a családommal” címmel.
Leadási határidő: február 3. Részletek a faliújságra kihelyezett plakáton
találhatók.
Vasárnap esténként a szentmise után dicsőítésre hívjuk a kedves testvéreket
a donneri templomba. Szeretettel várunk mindenkit, kapcsolódjanak be!
Az Egyház arca 2.0 fórum és előadás-sorozat folytatódik. A soron következő
rész címe: „Kegyelem és irgalom”, melyre Vedres Csaba zeneszerző és
Varga László megyéspüspök várja az érdeklődőket, 2018. január 24-én,
szerdán 17 órára a Püspökség Nagytermébe.
Egyházmegyei ifjúsági találkozót szerveznek Balatonszemesen február 3-án.
A programon többek között előadás és szentmise is lesz, valamint a kisebbeknek játékos foglalkozás. Szeretnénk mi is részt venni rajta.
Jelentkezni 6 éves kortól lehet január 21-ig, a donneri templomban, a hátsó
állványokra kihelyezett jelentkezési lapokon.
A kaposfüredi plébánia január 27-én, szombaton tartja a Szent Őrangyalok
jelmezes farsangi bált a kaposfüredi sportcsarnokban, melyre fiatalokat és
idősebbeket is szeretettel hívnak. Lesz vacsora, jelmezverseny, tombola,
italbüfé és teaház is. Adományjegyek kaphatók a kaposfüredi plébánián
3000 Ft-os áron, mely tartalmazza a vacsorát is.
Jövő vasárnap (jan. 28.) a reggeli szentmisét Varga László püspök atya
mutatja be a Szent Kereszt templomban.
Jövő vasárnap (01. 28.) az esti szentmise gitáros lesz a donneri templomban.
Most vasárnap (jan. 21.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból
közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n és a Somogy TV-n is du. 5-kor lesz
az adás. Az ismétlés hétfőn du. 5-kor látható a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise

Honlap: donner.plebania.hu
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