
11. - 18. 3. 2018

+ Dnes slavíme 4. neděli postní. Příští neděle bude 5. postní.

+ Kdo nemáte, můžete si ještě vyzvednout postničku.

+ V  10. čísle KT se mimo jiné dočtete o vraždě slovenského novináře a jeho snoubenky, o
strachu čínských křesťanů z návratu do Číny, o vítězných knihách P. Ladislava Heryána, P.
Marka Váchy a Benedikta XVI., o jídle v postní době a o rostoucí osamělosti.

+ Vyšlo další číslo Salesiánského magazínu. Vyzvedněte si zdarma z regálku na časopisy.

+ 2. skrutinium našich 4 vyvolených ke křtu je 11. března v 10:30 a 3. skrutinium 18. března
v 9:00.

+ Česká biskupská konference nás vyzvala k modlitbám za čínské křesťany: Sestry a bratři,
v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů,
kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení
jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti. Na tento úmysl zvláště pamatujme při
všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března.           Vaši čeští a moravští biskupové
V našem kostele na tento úmysl obětujeme dnešní křížovou cestu v 17:30.

+ Dnes naše děti slaví v našem kostele poprvé svátost smíření od 15:00. 

+ Až  do  konce  června  bude  každé  úterý  v  18:00  mše v  nově  požehnané  kapličce na
Burianově náměstí.  Mše v kostele v 18:00 se ruší. Všechny příslušné mešní intence budou
tedy odslouženy u sv. Václava, a ne u Panny Marie Pomocnice.

+ V sobotu 17. března proběhne od 9 hodin v našem kostele  postní duchovní obnova pro
salesiány spolupracovníky.

+ Od 18. března bude týden modliteb za mládež.

+ 18. března v 16:00 pokřtí P. Pavel Ženíšek SDB 2 děti mimo mši svatou.

+ Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu
24. března v Brně. Začínáme v 8:30 v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou
atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty,
na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve
Východním  Timoru;  Jak  dozrát  do  identity  muže  a  ženy?;  Žít  svůj  život  naplno.  Jako
přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti.  Pokud
máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března, od 17:30 se uskuteční předprogram (mše svatá,
křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátka na sobotu pro předem přihlášené účastníky
předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání.

+ V našem kostele budeme slavit  svátost nemocných v sobotu 24. března v 15:00. Předtím
od 14:30 bude příležitost ke svátosti smíření pro ty, kteří přijmou pomazání.

+ Prosíme lektory, aby se nahlásili na další období u manželů Vejlupkových. 
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