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+ Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s kropením lidu a žehnáním pokrmů. Začali
jsme slavit velikonoční oktáv. Zítra je Velikonoční pondělí. Mše jsou pouze v 7:30 a v 18:00.
Příští neděle bude 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství.

+  Výtěžek Misijniho  jarmarku  činí  9.842  Kč  a  byl  už  zaslán  na  Papezská  misijní  díla.
Děkujeme všem vám, kteří jste se tohoto dobrého díla zúčastnili.

+ V 13. čísle KT se mimo jiné dočtete o tom, jakou Církev si přejí mladí, o vyznamenání pro
nuncia, o P. Jiřím Reinsbergovi, o dalším vývoji Ruska a o náplni neděle.

+ Vyšel další Nezbeda a Cvrček. Zakupte si prosím i starší čísla.

+ Na Boží hrob v Jeruzalémě, nebo jinak: na Svatou Zemi, jsme vybrali během Bílé soboty
1.350 Kč. Děkujeme příslušným dárcům.

+ Děkujeme všem,  kteří  se  podíleli  na  důstojné  oslavě  celého  Svatého  týdne  a  Tridua:
kostelníkům,  květinářkám,  varhaníkům,  zpěvákům,  ministrantům,  SalSe,  uklízečkám  včetně
mužů, lektorům, 12 mužům představujícím apoštoly, všem, kteří připravili liturgický prostor, a
všem vám, kteří jste tvořili naše bohoslužebné společenství.

+ 5. listopadu 2017 jsme děkovali Radku Froncovi za jeho službu vedoucího varhaníků. Dnes
během večerní mše končí i službu varhaníka, a to z rodinných a zdravotních důvodů i z důvodu
věku. Děkujeme mu za všechna léta jeho obětavé služby a přejeme mu, ať mu Pán dopřeje
ještě co nejvíce prostoru pro spokojený život, dá mu hodně síly pro všechno náročné, co nese
ve svém stáří, a radost ze společenství bratrů a sester v církvi.

+ Od čtvrtka 5. dubna opět zpovídáme.

+  Postní  pokladničky,  tzv.  „Postničky“, můžete  přinést  v  obětním  průvodu  příští  neděli
během každé mše.

+ Celá naše salesiánská komunita vám ze srdce přeje požehnané Velikonoce, plné radosti
a  pokoje  Zmrtvýchvstalého,  milost  Boží,  nové  nadšení  pro  Pána  a  vděčnost  za  toto  naše
společenství.

+ Dnes Farní kavárna není.


