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+ Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – Neděli Dobrého Pastýře - den modliteb za duchovní
povolání. V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Ve středu svátek sv. Marka,
evangelisty.  V sobotu sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze. Příští neděle bude 5.
velikonoční.

+ Farnost  Dolní  Němčí  nabízí  pastorační  aktivitu  "Velikonoční  paprsky"  pro  dobu  před
slavností Seslání Ducha Svatého. Prostřednictvím mobilní  aplikace, e-mailu nebo webových
stránek  můžete  každý  den  dostávat  krátké  svatodušní  inspirace.  Více  na
www.velikonocnipaprsky.maweb.eu nebo  plakátku.  Aktivita  navazuje  na  Postní  kapky,
které se setkaly s pozitivním přijetím.  

+ V 16. čísle KT se mimo jiné dočtete o kardinálu Beranovi a nové skulptuře sv. Vojtěcha, o
bilancování  kardinála  Duky,  o  historickém setkání  francouzského  prezidenta  s  představiteli
katolické církve,  o záchraně starobylých  poutních míst  a o největším setkání  křesťanských
médií na Velehradě.

+ Ve sbírce na repatriaci migrantů jsme vybrali 42.587 Kč a 5,50 Euro. V postničkách na misii
v Bulharsku jste nastřádali 3.254 Kč. Pro děti na adopci na dálku jsme vytěžili 2.082 Kč. Kolik
bylo  v  ostatních  postničkách  v  rámci  diecézní  charity  se  dozvíme,  až  to  charita  spočítá.
Děkujeme všem dárcům.

+ Vyšlo druhé letošní číslo  Salesiánského magazínu.  Pro zájemce je k dispozici na regálu
s časopisy. 

+ Dnes doprovodí mši v 9:00 hudební těleso SalSA.

+ Pastorační rada farnosti se sejde v neděli 22. dubna v 19 hodin.

+ Další setkání seniorů bude ve středu 25. dubna od 16:00 ve Farním sále..

+ Víte, co mají společného těžba stříbra, zázračná studánka a poustevníci s Křemešníkem?
Proč pořádáme  pouť na Křemešník a proč je v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku
socha Dona Boska? Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky, pojeďte s námi 28.
dubna  na  Křemešník.  Trasa  a  program  je  připraven  tak,  aby  jej  zvládly  všechny  věkové
kategorie. Pro cestu autobusem je třeba si rezervovat místa zapsáním do seznamu vzadu u
plakátu.

+ Příští neděli 29. dubna bude v 10:30 křest Adélky Gregorové.

+ Připravujeme se na měsíc květen, který je měsícem Panny Marie a v naší tradici je oslavovat
Matku Boží májovými pobožnostmi. Pro letošní rok opět připravujeme májové pobožnosti. Na
stolíku vzadu je tabulka, do které, prosíme, se zapisujte k této službě. Je tam i nástin programu
pobožnosti.  Budeme  na  pokračování  číst  z knížky  Raniera  Cantalamessy:  Maria,  zrcadlo
církve. Na tabulce jsou rozepsány jednotlivé dny a také stránky, které se budou čít. Je také
k dispozici knížka Mariánské modlitby, ze které můžeme používat modlitby na závěr májových.
Formu litanií a mariánskou píseň je potřeba vždy domluvit s varhaníkem. Májové začnou vždy
v 17:30 tak, aby byl vždy dodržen začátek mše svaté v 18:00.

+ V pátek 4. května bude v salesiánském amfiteátru koncert pro mladé v rámci Žabovřeského
rozmlouvání. Zahraje skupina  Rock Blues Band Michala Jančaříka z Veselí nad Moravou,
jako host vystoupí také ředitel komunity Zdeněk Jančařík. 

+ Salesiánské  středisko  mládeže  pořádá  v  sobotu  5.  května  Den pro rodinu.  Dopřejte  si
společně  strávené  sobotní  odpoledne!  Čekají  na  vás  hry,  písničky,  pohádka  či  táborák.
Přineste jen něco dobrého na závěrečnou hostinu a táborák, všechno ostatní bude připraveno!
Začátek je ve 14:30. Více informací je na plakátku. 

+ Zveme vás dnes opět na Farní kavárnu do Sálu pod kostelem.

http://www.velikonocnipaprsky.maweb.eu/

