12. června 2022
Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgický kalendář
Pondělí
13. 06.
Středa
15. 06.
Čtvrtek
16. 06.
Neděle
19. 06.

Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Sv. Víta, mučedníka
Slavnost Těla a Krve Páně
12. neděle v mezidobí

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
bude případ nadcházejícího čtvrtku, slavnosti Těla a Krve 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.
Minulou neděli se při sbírce na probíhající opravy našeho kostela vybralo
při všech bohoslužbách dohromady 64.635 Kč. Všem dárcům patří dík. Bližší
informace o opravách jakož i o možnostech na ně přispět i jinak než do účelové
nedělní sbírky najdete na našem farním webu. Další kostelní sbírka se bude
konat první neděli v měsíci září. Děkujeme.
Dík patří těm, kteří se podíleli na organizaci páteční Noci kostelů, jmenovitě
zejména Lukáši Revendovi a Janu Vlnasovi.
• Zítra, v pondělí 13. června:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 14. června:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
• Ve středu 15. června:
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⎯ od 16 hod. příprava na první svaté přijímání (přesunuto ze čtvrtka)
⎯ od 19 hod. ve videosále přednáška hospodářské historičky doc. Antonie
Doležalové Ztracené dobro aneb příběh Strakovy akademie o historii
charitativních institucí, státoprávním uspořádání, vývoji pojetí vzájemné
lidské pomoci a filantropie a rozvoji konceptu sociálního státu.
• Ve čtvrtek 16. června:
⎯ slavnost Těla a Krve Páně: mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti (skončí v 17.50 hod., aby se děti mohly
účastnit mše svaté od 18 hod.)
⎯ nekoná se příprava na první svaté přijímání (ta se koná ve středu)
⎯ není úklid kostela
• Nadcházející sobotu 18. června:
⎯ se koná farní poutní zájezd do Valče, Manětína a Mariánské Týnice
⎯ informace pro přihlášené: odjezd bude v 7.30 hod. od fary (z prostranství
ulice za kostelem, zezadu, od zahrádky), návrat kolem 19.30 hod.; bude
potřeba malý doplatek na vstupné vzhledem k již zaplacené záloze; jídlo si
bude zajišťovat každý sám
⎯ bohoslužebný program v našem kostele bude jako obvykle
• Příští neděli 19. června:
⎯ od 10 hod. farní kafe
Příští neděli proběhne také výstava prací výtvarného kroužku pro děti
z Ukrajiny. Odpoledne od 14.30 pak setkání s dětmi a jejich rodinami na
zahrádce kostela (případně v besídce). Bude ukrajinské a české pohoštění,
kulturní program a k prodeji pohlednice s motivy dětských obrázků. Srdečně zve
naše Farní charita.
Farní charita také shání pro ukrajinské rodiny „patrony“, tedy ochotné a
spolehlivé dobrovolníky, kteří by jim mohli pomoci s různými agendami. Bližší
informace o této potřebě najdete na našem farním webu a facebooku a také
přímo na webu farní charity. Svou pomoc můžete nabídnout buď
prostřednictvím odkazu na těchto platformách, anebo přímo ředitelce farní
charity či jejím členům, anebo otci Janovi v sakristii. Děkujeme.
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.
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) odevzdávali vyplněné přihlášky.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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