20. června 2021
12. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
21. 06.
Úterý
22. 06.
Čtvrtek
24. 06.
Neděle
27. 06.

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
13. neděle v mezidobí

Oznámení
Bohoslužebný pořádek v našem kostele je obvyklý s tím, že nedělních mší
svatých je stále slouženo více: krom obvyklých od 9, 11, 18 a 20 hod. je
sloužena ještě v neděli ráno od 7.30 a v sobotu večer od 20 hod. Tento
rozšířený pořádek nedělních bohoslužeb bude platit jen do konce června, od
července budou zase jen čtyři nedělní mše svaté (tj. od 9, 11, 18 a 20 hod.).
Příležitost ke svátosti smíření je jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min. před
každou mší svatou a během páteční adorace.
Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
Ve čtvrtek, na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, budou mše svaté od 8, 18 a
20 hod.
Tento týden by se – krom bohoslužeb – mělo konat následující:
⎯ setkání pro seniory tentokrát v pondělí od 8.45 hod.
⎯ 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.
⎯ seminář o duchovním životě v úterý od 19 hod.
⎯ teologický klub ve středu od 19 hod.
⎯ náboženství pro děti ve čtvrtek od 17 hod.
⎯ úklid kostela tento týden nebude
⎯ kontemplace v kryptě ve čtvrtek od 20 hod.
⎯ přípravy na svátosti ve svých časech
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Otevřena je také naše farní knihovna v obvyklých časech ve středu (od 17 do
18 hod.) a v neděli (od 10 do 11 hod.). Zveme k návštěvě.
Stále připomínáme, že na našem webu najdete přihlášky na letní akce pro děti
a mládež, zejména připomínáme čundr do Novohradských hor druhý týden
v červenci a dětský tábor na Mariánskou na konci prázdnin. Bližší informace
u otce Jana.
Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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