30. května 2021
Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgický kalendář
Pondělí
31. 05.
Úterý
01. 06.
Středa
02. 06.
Čtvrtek
03. 06.
Pátek
04. 06.
Sobota
05. 06.
Neděle
06. 06.

Svátek Navštívení Panny Marie
Sv. Justina, mučedníka
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Slavnost Těla a Krve Páně
První pátek v měsíci
Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
10. neděle v mezidobí

Oznámení
Bohoslužebný pořádek v našem kostele je obvyklý s tím, že neděních mší
svatých je stále slouženo 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.
Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min.
před každou mší svatou a během páteční adorace.
Na bohoslužbách jakož i na ostatních postupně se obnovujících farních
aktivitách je třeba stále zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická
opatření pro vnitřní prostory, především nosit respirátory nebo roušky.
Tento čtvrtek, na slavnost Těla a Krve Páně, budou mše svaté od 8, 18 a 20
hod.
Tento týden by se – krom bohoslužeb – mělo 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.
⎯ teologický klub ve středu od 19 hod.
⎯ náboženství pro děti ve čtvrtek od 17 hod. (skončí v 17.55 hod.)
⎯ úklid kostela ve čtvrtek od 18.45 hod. (prosíme o pomoc)
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⎯ kontemplace v kryptě ve čtvrtek od 20 hod.
⎯ přípravy na svátosti ve svých časech
Otevřena je už také i naše farní knihovna v obvyklých časech.
Příští neděli při všech bohoslužbách proběhne další účelová sbírka na
probíhající opravy našeho kostela. Bližší aktuální informace o těchto opravách
a jejich financování jakož i o možnostech na ně přispět. Všem dobrodincům
velmi děkujeme.
Příští neděli 6. června při mši svaté od 11 hod. přistoupí další naše děti
k prvnímu svatému přijímání; provázejme je v modlitbě.
V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 11. června budou mše
svaté od 8, 18 a 20 hod., přičemž od 19 hod. se bude konat na zahrádce za
kostelem přátelské setkání pořádané naší farní charitou (se zachováním
příslušných protiepidemických opatření); farníci jsou srdečně zváni.
V sobotu 12. června odpoledne proběhne v zázemí našeho kostela duchovní
obnova s naším jáhnem Milošem s možností prezenční i distanční (on-line)
účasti. Bližší informace o obnově a možnostech přihlášení k účasti najdete na
našem webu a facebooku anebo přímo u jáhna Miloše.
Na webu také najdete pozvánku našeho jáhna Miloše na exercicie v polovině
června, na které je ještě několik volných míst.
Opět připomínáme, že na našem webu najdete přihlášky na letní akce pro děti
a mládež pořádané naší farností; na čundr do Novohradských hor, na výpravu
(zatím pořád ještě plánovanou do Říma) a na letní dětský tábor na Mariánskou.
Bližší informace u otce Jana.
Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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