22. května 2022
6. neděle velikonoční
Liturgický kalendář
Středa
25. 05.
Čtvrtek
26. 05.
Pátek
27. 05.
Neděle
29. 05.

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Začátek svatodušní novény
Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
7. 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.), což je
případ nadcházejícího čtvrtku, slavnosti Nanebevstoupení Páně
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.
Dnes probíhá celocírkevní sbírka na pronásledované křesťany. Přispět darem
je možno formou zaplacení složenky (k rozebrání vzadu v kostele), anebo
převodem na účet Arcibiskupství pražského (45301130/2700) s použitím
příslušného variabilního symbolu (910710). Bližší informace jsou jak webu
arcibiskupství tak na webu i facebooku farním.
• Zítra, v pondělí 23. května:
⎯ od 18.45 rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
⎯ od 19 hod. beseda se Zuzanu Fischerovou s názvem Nebýt na vše sama –
pomoc ženám v nouzi o činnosti Poradny pro ženy a dívky v Praze; srdečně
zve naše farní charita
• V úterý 24. května:
⎯ od 9 hod, setkání seniorů
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
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⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
• Ve středu 25. května:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 26. května:
⎯ mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti (skončí tak, aby se rodiče a děti mohli
zúčastnit mše svaté od 18 hod.)
⎯ nekoná se příprava na první svaté přijímání
⎯ nekoná se úklid kostela
⎯ nekoná se příprava na biřmování
• V sobotu 28. května:
⎯ celodenní duchovní obnova pro naše biřmovance
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 přihlásit – jsou poslední volná místa – 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…
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