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16. května 2021 

7. neděle velikonoční 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

18. 05. 

Sv. Jana I., papeže a mučedníka 

Čtvrtek 

20. 05. 

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Sv. Bernardina Sienského, kněze 

Sobota 

22. 05. 

Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Neděle 

23. 05. 

Slavnost Seslání Ducha svatého 

 

Oznámení 
 

Při všech bohoslužbách dnes proběhla sbírka na arcidiecézi, letos 

Arcibiskupstvím pražským určena na služné kněží. Bližší informace o této 

sbírce jakož i o hospodaření Arcibiskupství pražského najdete na letáčcích 

arcibiskupství a na jejich webových stránkách.  
 

V souvislosti s postupným rozvolňováním protiepidemických opatření byl 

v našem kostele obnoven obvyklý bohoslužebný pořádek s tím, že neděních 

mší svatých je více: Krom čtyř obvyklých od 9, 11, 18 a 20 hod. je sloužena 

ještě v neděli ráno od 7.30 a v sobotu večer od 20 hod.  
 

Na bohoslužbách, na které se již není třeba registrovat, jakož i na ostatních 

(postupně se obnovujících) farních aktivitách je třeba vždy zachovávat 

příslušná protiepidemická opatření; nošení ochrany nosu a úst (respirátorů 

nebo roušek), dezinfekci rukou a dodržování rozestupů (kde je to možné). 
 

Příležitost ke svátosti smíření je jako obvykle: ráno 30 min. a večer 45 min. 

před každou mší svatou a během páteční adorace. 
 

Tento týden by se – krom bohoslužeb – mělo již konat následující: 

⎯ rozhovory o víře pro mladší mládež v pondělí od 18.45 hod. 

⎯ modlitby matek v úterý od 18.45 hod. 

⎯ rozhovory o víře pro starší mládež v úterý od 19 hod.  

⎯ přípravy na přijetí svátostí (individuální nebo v mikroskupinkách) ve 

svých časech 

⎯ náboženství pro děti ve čtvrtek od 17 hod. 

⎯ úklid kostela ve čtvrtek od 18.45 hod. (prosíme o pomoc) 

⎯ kontemplace v kryptě ve čtvrtek od 20 hod. 
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Nadcházející sobotu 22. května bude v naší farnosti udělována svátost 

biřmování, a to při mši svaté od 18 hod., kterou bude jako svatodušní vigilii 

sloužit biskup Karel Herbst; provázejme naše biřmovance svými modlitbami. 

Sobotní mše svatá s nedělní platností od 20 hod. (taktéž ze svatodušní vigilie) 

bude sloužena také. 
 

Připomínáme, že na našem webu najdete přihlášky na letní akce pro děti a 

mládež pořádané naší farností; na čundr do Novohradských hor druhý týden 

v červenci, na výpravu (zatím pořád ještě plánovanou do Říma) na přelomu 

července a srpna a na letní dětský tábor na Mariánskou na konci prázdnin. 

Bližší informace u otce Jana. 
 

Na našem webu najdete také aktualizovaný dopis ohledně stavu probíhajících 

oprav našeho kostela a jejich financování jakož i o možnostech na ně přispět; 

děkujeme. 
 

Sledujte, prosíme, náš farní web a facebook jakož i nástěnky v kostele, kde by 

měly být vždy aktuální informace. 
 

Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh… 

 

 


