Ohlášky 8.–15. 5. 2022
Dnes:
● je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře, kdy prosíme za nová povolání ke kněžství a
zasvěcenému životu
● v rámci cyklu Sůl Země proběhne od 10.45 ve farní knihovně přednáška o P. Josefu Toufarovi;
● odpoledne od 14.30 se setkají rodiny dětí, které se připravují na svaté přijímání, na farní
zahradě.
Děkujeme za sbírku minulé neděle na služné kněží, do které jste přispěli částkou 38.082 Kč.
Prosíme o podporu sbírky příští neděle na opravu fasády našeho kostela. Už předem
děkujeme všem dárcům. Je také možné přispět převodem přímo na účet, který je určen
pouze na opravu fasády. Najdete ho v Kobylístku či v elektronických ohláškách.
Živý růženec má setkání v pondělí po večerní mši svaté v hovorně u kostela.
Setkání Mary’s Meals [čti: merys míls] bude v úterý 10. 5. v 19.15 ve farním sále. Tentokrát vám
nenabídneme kaši, ale uvidíte krásné fotky ze Zambie, kde tato charitativní organizace dává kaši
dětem ve školách a uslyšíte jak Mary’s Meals funguje v Irsku. Těšíme se na Vás!
Výlet mladších ministrantů bude v sobotu.
Taneční večer pro mladé bude příští neděli 15. května.
Blíží se farní pouť do Číhoště, Zahrádky a kláštera Želiv. Pokud se někdo z přihlášených nebude moci
zúčastnit, oznamte svůj záměr co nejdříve v sakristii, aby mohl být dán prostor náhradníkům.
Oslava Panny Marie Pomocnice - Den Salesiánského centra proběhne v sobotu 28. 5. Program pro
děti i dospělé je na plakátech, v Kobylístku a na farním webu.
Mladé lidi od 17 let, kteří ještě nepřijali svátost biřmování, zveme ke společné přípravě. Prosíme o
přihlášení se do konce května.
Prosme za děti, které se připravují na svaté přijímání, a rodiny, ve kterých vyrůstají.
Maminkám a babičkám děkujeme za jejich poslání a přejeme vše krásné a dobré ke Dni matek.
Pomodleme se za Ukrajinu…
Aktuální elektronické odkazy: KOBYLÍSTEK / Salesiánský magazín / Zpravodaj Salesiánského střediska / Zpravodaj
pražské arcidiecéze / Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 / Misijní kaleidoskop / Rok rodiny (videa papeže Františka) /
Vlčí doupě Romana Vlka pro děti (přehled pro rodiče)

Úmysly mší svatých v týdnu 8.–15. 5. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
8. 5.

Neděle

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

7.30 Za zemřelou Marii Telecovou
9.00 Za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince
10.30 Za zemřelou Antonii Trojanovou a sílu a povzbuzení pro žijícího synka
Michala
18.30 Na úmysl dárce

9. 5.

Pondělí
6.30 Za požehnaný pobyt a bezpečný návrat
18.30 Na úmysl dárce

10. 5. Úterý
6.30 Za rodinu Sochovu
18.30 Za hladové děti a všechny kdo jim pomáhají

11. 5. Středa
6.30 Za zemřelého tatínka a na úmysl dárce
17.00 Na úmysl dárce
18.30

12. 5. Čtvrtek
6.30 Za Alenu Brichcínovou
18.30 Za vnučku Majevska Marjana, za zdar operace

13. 5. Pátek
6.30 Za Danielu Wangovou
18.30 Za zemřelého Františka a Karla Pospíšilovy

14. 5. Sobota

Svátek sv. Matěje, apoštola

6.30 Za dar víry pro Michala
18.30 Za zemřelého Františka Stojaspala ke 10. výročí úmrtí

15. 5. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za zemřelé rodiče a bratra
Za zemřelého Františka Frýba
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za studenty a zvlášť maturanty

