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+ Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. Od 16. do 22. dubna je Týden modliteb za duchovní
povolání. Příští neděle bude 4. velikonoční.

+ V  15.  čísle  KT se  mimo jiné dočtete  o  nové exhortaci  papeže  Františka  „Radujte  se a
jásejte“,  o  kardinálu  Beranovi,  o  Sýrii  –  kolébce  křesťanství  –  a  vlastníkovi  hradu  Český
Šternberk.

+ Dnes  se koná při všech 4 mších národní sbírka na podporu  repatriace migrantů ze zemí
Středního východu, zvláště z Palestiny, Sýrie a Iráku.

+ Ve středu 18. dubna se koná v 19:00 ve Farním sále v rámci Žabovřeského rozmlouvání
promítání  filmu  o  kardinálu  Trochtovi  Tíha  oběti,  který  natočil  režisér  Zdeněk  Zvonek.
S režisérem bude po promítání debata. 

+  Z rozhodnutí  předsedy České biskupské konference,  kardinála  Dominika Duky OP, se v
pátek  20.  dubna  v  18  hodin,  tedy  v čase,  kdy  přistanou  v Praze  ostatky  kardinála  Josefa
Berana, po dobu cca  5 minut rozezní ve všech kostelích zvony.  Tímto znamením chceme
připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

+ 20. dubna v 18 hodin bude mše svatá komentována pro děti, které se připravují na 1. svaté
přijímání. Setkání dětí a rodičů tedy nebude ve Farním sále, ale v kostele.

+ V sobotu 21. dubna bude pokřtěn ve 13 hodin Tobiáš Pio z Pietralciny Maria Uedl obřadem
beze mše.

+ Za týden 22. dubna doprovodí mši v 9:00 hudební těleso SalSA.

+ 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.  Děkovat  Bohu bychom neměli  za všechno,  ale za všech okolností  a
právě myšlenka letošní  poutě je vděčnost.  Chcete-li  Bohu za něco konkrétního  poděkovat,
napište to prosím na plakát s informacemi o pouti, který visí na okně u knihovničky, a přidejte
se k nám. 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.

+ Zveme vás dnes opět na Farní kavárnu do Sálu pod kostelem.Také se prosíme zapisujte do
rozpisu na následující odbobí až do velkých prázdnin. 


