8. května 2022
4. neděle velikonoční
Liturgický kalendář
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Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Panny Marie Fatimské
Svátek sv. Matěje, apoštola
5. neděle velikonoční

Oznámení
V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; v neděli jsou slouženy čtyři
mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do soboty dvě (od 8 a 18 hod.) a
o liturgických slavnostech během týdne tři mše svaté (od 8, 18 a 20 hod.).
Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min.
před každou mší svatou a během páteční adorace.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
Na farním webu i facebooku najdete také možnosti a tipy, jak pomáhat obětem
války na Ukrajině i prostřednictvím katolické charity.
Při sbírce na opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při všech
bohoslužbách dohromady 69.945 Kč. I při vědomí všech důležitějších a
naléhavějších potřeb světa prosíme laskavé dárce i o tuto pomoc a děkujeme za
ni. Začala vstupního schodiště a rampy, následovat bude oprava poškozené
hydroizolace na severní straně. Bližší informace najdete na farním webu a
facebooku a na nástěnkách v kostele.
S opravou rampy je spojena prosba: Pokud má někdo fotografie původního
stavu dláždění rampy před kostele (například z nějaké slavnosti), prosíme, zda
by je co nejdříve nezapůjčil k nahlédnutí. Zároveň prosíme, zda by někdo neměl
– například na zahradě – přebytečné dlažební kostky tzv. „pražské mozaiky“,
která již ve štípané formě není k sehnání, a neposkytl je na doplnění chybějící.

1

Dnes se uskutečnila sbírka na „služné kněží“ vyhlášená Arcibiskupstvím
pražským na minulou neděli.
Opravdu velký dík patří všem, kteří se jakkoli – přípravou liturgie či přípravou
pohoštění, úklidem, výzdobou kostela či jakkoli jinak – zapojili do přípravy a
průběhu včerejší oslavy devadesátého výročí posvěceni našeho kostela.
Otec Jan také děkuje všem, kteří ho provázeli modlitbami v době jeho
hospitalizace, zvlášť otci Petrovi.
• Zítra, v pondělí 9. května:
⎯ od 18.45 rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 10. května:
⎯ od 9 hod, setkání seniorů
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
⎯ od 19.30 hod. koncert harfy a houslí v kostele (info na plakátech)
• Ve středu 11. května:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 12. května:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.15 hod. příprava na první svaté přijímání
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. příprava na biřmování
• Příští neděli 15. května:
⎯ od 10 hod. farní kafe
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli.
Májové pobožnosti každý den po podvečerní mši svaté.
Na našem webu a facebooku také najdete nabídku letních akcí pro děti a
mládež pořádaných naší farností spolu s přihláškami na ně. Nebude se konat
čundr, ale výprava do Slovinska a dětský tábor na Mariánskou by se konat
měly, dá-li Bůh, dle plánu. Prosíme, aby zájemci (rodiče zájemců) již začali
odevzdávat vyplněné přihlášky.
Také připomínáme možnost se přihlašovat na farní poutní zájezd na severní
Plzeňsko v sobotu 18. června (při zaplacení zálohy 500 Kč).
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

2

