5. června 2022
Slavnost Seslání Ducha svatého
Liturgický kalendář
Pondělí
06. 06.
Čtvrtek
09. 06.
Sobota
11. 06.
Neděle
12. 06.

Panny Marie, Matky církve
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sv. Barnabáše, apoštola
Slavnost Nejsvětější Trojice

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 našem webu najdete také odkaz na
informace o aktivitách naší farní charity.
Dnes probíhá při všech bohoslužbách další pravidelná sbírka na probíhající
opravy našeho kostela. I při vědomí všech ostatních naléhavých potřeb a
bolestí světa, prosíme i o tuto pomoc. Bližší informace o opravách jakož i o
možnostech na ně přispět najdete na našem farním webu. Vedle kostelní sbírky
je také možné přispět finančním darem, například převodem na farní účet za
použití variabilního symbolu „2022“. Další pravidelná sbírka se bude konat
první neděli v září. Všem dárcům patří dík.
Srdečný dík také patří všem, kteří jakkoli přispěli svou pomocí k přípravě a
průběhu včerejší vigilie Seslání Ducha svatého s udílením svátosti biřmování.
• Zítra, v pondělí 6. června:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 7. června:
⎯ od 9 hod. setkání seniorů
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
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⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
• Ve středu 8. června:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 9. června:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.15 hod. příprava na první svaté přijímání
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela
⎯ od 19 hod. setkání (po)synodní skupinky
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli.
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se v měsíci červnu modlíme každý den
po podvečerní mši svaté, nepřipadne-li na den jiná liturgická událost či nebude-li
řečeno jinak.
Tento pátek 10. června se i náš kostel připojí k akci Noc kostelů. Prosíme ty,
kteří jsou ochotni při této akci pomoci pořadatelskou službou, aby se přihlásili
co nejdříve v sakristii anebo přímo Lukášovi Revendovi nebo Janu Vlnasovi.
Na našem webu a facebooku také najdete nabídku letních akcí pro děti a
mládež pořádaných naší farností spolu s přihláškami na ně. Výprava do
Slovinska a dětský tábor na Mariánskou by se konat měly, dá-li Bůh, dle
plánu. Prosíme, aby zájemci (rodiče zájemců) již odevzdávali vyplněné
přihlášky.
Informace k farnímu poutnímu zájezdu v sobotu 18. června:
Odjezd bude v 7.30 hod. od fary (z prostranství ulice za kostelem, zezadu, od
zahrádky). Návrat kolem 19.30 hod. tamtéž. Navštívíme barokní poutní areál v
Mariánské Týnici, barokní města Manětín a Rabštejn nad Střelou a barokní
zahrady ve Valči. Část vstupného do Mariánské Týnice bude uhrazena ze
zálohy, předpokládáme doplatek max. 50 Kč. Vstup do zámku v Manětíně, kde
se zaměříme především na barokový interiér a zejména výjimečné portréty
služebnictva, si musí každý uhradit sám, včetně uplatnění možných slev pro
seniory. V rámci zájezdu bude sloužena mše svatá, buď přímo v Mariánské
Týnici, nebo v zajímavém renesančním kostele v Kralovicích. Oběd si každý
zajistí sám, bude na to dost času. V Manětíně, resp. Kralovicích, je vícero
restaurací, kde se můžeme rozdělit. Zájezd není náročný na chůzi, v barokních
zahradách ve Valči bude dán volný čas, aby si každý mohl prostor prohlédnout
podle svých sil.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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