
6. - 13. 5. 2018

+ Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. V úterý je Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Ve čtvrtek slavnost  Nanebevstoupení Páně.  V pátek začíná novéna před slavností Seslání
Ducha Svatého. Příští neděle bude 7. velikonoční.

+ V 18. čísle KT se mimo jiné dočtete o 101. ročníku festivalu víry v Münsteru, o vyhnání Italů z
provincie  Trident  na Moravu a do Čech,  o  falešném proroku komunismu,  o  Dílu koncilové
obnovy na Velehradě a o manželské nevěře.

+ Dnes je v 10:30 křest Eliáše Davida Vaverky.

+ Prosíme, zapisujte se do tabulky na vedení  májových. Nebojte se toho. U tabulky máte
příslušné instrukce.

+ Zemřela naše sestra Ladislava Hotařová z Haasovy ulice. Pohřební mše bude v pátek 11.
května v 13:00.

+ NOVÉNA  K DUCHU  SVATÉMU:  ZVEME  VÁS  K HLUBŠÍ  PŘÍPRAVĚ  NA  SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – LETNIC. PO DEVĚT VEČERŮ SE BUDEME SCHÁZET PO
VZORU  APOŠTOLŮ  A  PANNY  MARIE  K SPOLEČENSTVÍ  MODLITBY,  SVĚDECTVÍ  I
KRÁTKÉ KATECHEZI. NOVÉNA ZAČÍNÁ V PÁTEK 11.5. PO SVÁTKU NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ A KONČÍ 19.5. V PŘEDVEČER HODU BOŽÍHO SVATODUŠNÍHO. ZAČÁTEK VŽDY
V 20 HOD. A UKONČENÍ V 21 HOD.

+ Svátost smíření dětí před 1. svatým přijímáním proběhne v sobotu 12. května od 15:00.

+ 13. května v 10:30 přistoupí 17 dětí k 1. svatému přijímání. Na straně u svatostánku máme
nástěnku s jejich fotkami. Prosíme, abyste tyto děti i jejich rodiny doprovázeli v modlitbě.

+ Milé děti a vážení rodiče, poslední letošní SOBOTNÍ VÝLET DĚTÍ chystáme na 19. KVĚTNA.
Budeme putovat do obory za daňky a prasátky. Sraz v 9, návrat v 15h. Pro bližší informace
sledujte  plakátky.  Přihlášky  si  vezměte  na  stolku  s  tiskovinami  nebo  na  recepci.  Čas  na
přihlášení končí 17. května. Je to poslední šance získat body do celoroční soutěže. Těšíme se
na vás                                                                                                                  s. Eva a o. Pavel

+ V sobotu 26. 5. se koná již tradiční Den farnosti, spojený s poutí k Panně Marii Pomocnici.
Začínáme slavnostní mší v kostele  v 10:30 a pokračujeme společným obědem a programem
v prostorách střediska mládeže.
Prosím v této souvislosti:

Ženy o napečení koláčů či dalších sladkých dobrot – nosit prosím na recepci v pátek 25.
května během odpoledne a v sobotu 26. ráno.
Ženy a dívky o výpomoc v kuchyni – organizuje Marika Vejlupková.
Chlapy o výpomoc při stavění stanů, nošení stolů a dalších věcí,  a to v pátek 25. 5.
odpoledne od 17:00 se srazem ve středisku mládeže a dále v sobotu ráno od 8:00 ve
středisku mládeže.  Zejména v pátek bychom potřebovali  alespoň 30 lidí,  práce bude
opravdu hodně – organizuje Marian Charvát.

Prosíme všechny o modlitbu za zdárný průběh a pěkné počasí. 

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


