19. června 2022
12. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Úterý
21. 06.
Středa
22. 06.
Čtvrtek
23. 06.
Pátek
24. 06.
Sobota
25. 06.
Neděle
26. 06.

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sv. Paulína Nolánského, biskupa
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
poutní slavnost našeho kostela
Neposkvrněného srdce Panny Marie
13. 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 Narození sv. Jana Křtitele, a
pátku, slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, poutní slavnosti našeho kostela.
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.
• Dnes, v neděli 19. června:
⎯ od 10 hod. farní kafe; dík patří všem, kteří je pravidelně připravují;
v besídce je instalována výstava prací výtvarného kroužku pro děti
z Ukrajiny
⎯ od 14.30 setkání s ukrajinskými dětmi a jejich rodinami na zahrádce
kostela; bude ukrajinské a české pohoštění, kulturní program a k prodeji
pohlednice s motivy dětských obrázků; srdečně zve naše Farní charita; dík
patří organizátorům
• Zítra, v pondělí 20. června:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
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• V úterý 21. června:
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela (přesunuto ze čtvrtka); prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
• Ve středu 22. června:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
• Ve čtvrtek 23. června:
⎯ slavnost Narození sv. Jana Křtitele (přesunutá z pátku): mše svaté od 8, 18
a 20 hod.
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.15 hod. příprava na první svaté přijímání
⎯ nekoná se úklid kostela (přesunut na úterý)
• V pátek 24. června:
⎯ poutní slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 19 hod. zpověď dětí před prvním svatým přijímáním
• Příští neděli 26. června:
⎯ při mši svaté od 11 hod. první svaté přijímání několika našich dětí
⎯ při všech bohoslužbách proběhne svatopetrská sbírka na bohoslovce
Farní charita stále 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 na webu
farní charity. Svou pomoc můžete nabídnout buď prostřednictvím odkazu na
těchto platformách, anebo ředitelce farní charity či jejím členům, anebo otci
Janovi v sakristii. Děkujeme.
Farní knihovna je otevřena dnes a příští neděli, ve středu 22. června je zavřená.
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. Především prosíme
rodiče dětí, které by se chtěly účastnit dětského tábora na Mariánskou, aby
odevzdali přihlášky (stále jsou ještě volná místa); na webu jsou i informace k
táboru.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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