Ohlášky 15.–22. 5. 2022
Dnes je 5. neděle velikonoční, v pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.
Pozvánka na Celostátní setkání mládeže
Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry,
v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže od 14 do 26 let.
Ty, dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství
s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš
jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky.
Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze,
mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti.
Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a
účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s
námi touto formou.
Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách:
celostatnisetkanimladeze.cz.
Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná
biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci
a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem

Pokud někdo nemá svou skupinu, se kterou se setkání chce zúčastnit, ať se přihlásí na zmíněném webu
a napíše nám do konce května na e-mail farnosti.
Dnešní sbírka je na opravu fasády našeho kostela. Děkujeme všem dárcům. Je také
možné přispět převodem přímo na účet provincie, který je určen pouze na opravu fasády.
Najdete ho v Kobylístku či v elektronických ohláškách.
Dnes je Taneční večer pro mladé na farní zahradě od 16.30.
Poslední modlitební Úterek pro mladé před prázdninami bude v úterý od 18.30 v kostele.
Literární večer nad knihou “Maria, Matka učedníků Páně”, bude v úterý od 19.30 v knihovně.
Sraz účastníků farní pouti je v sobotu v 7 h u kostela.
Příští neděli je slavnost prvního svatého přijímání dětí při bohoslužbě ve 12 hodin. Prosíme
o modlitbu za děti a jejich rodiny.
Připomínáme s předstihem:
● Večer chval 23. května
● Oslava Panny Marie Pomocnice - Den Salesiánského centra v sobotu 28. května. Program pro
děti i dospělé je na plakátech, v Kobylístku a na farním webu. Vítáno bude, když šikovní z vás
upečou něco dobrého sladkého nebo slaného, či připraví zeleninový salát.
● Příprava na biřmování: Mladé lidi od 17 let, kteří ještě nepřijali svátost biřmování, zveme ke
společné přípravě. Prosíme o přihlášení se do konce května.
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 15.–22. 5. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
15. 5. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

16. 5. Pondělí

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

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech

6.30 Za vnoučata a jejich rodiče
18.30 Za zemřelého manžela

17. 5. Úterý
6.30 Za zemřelého otce
18.30 Za mládež

18. 5. Středa
6.30 Za zemřelé Elfridu Jarošovou, Marii Štichovou a Zdeňku Francouzovou
17.00
18.30

19. 5. Čtvrtek
6.30 Za rodinu, příbuzné, kmotřence a přátele
18.30 Za dar víry pro Michala a Boží pomoc pro Radka

20. 5. Pátek
6.30 Za zemřelého Josefa Doležela
18.30 Za Lenku

21. 5. Sobota
6.30
18.30 Za zemřelé rodiče Martu a Bohumila a za uzdravení dcery Marty

22. 5. Neděle
7.30
9.00
10.30
12.00
18.30

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za zemřelé rodiče a manžela
Za zemřelého manžela Víta Suchého a jeho rodiče
Za děti přistupující poprvé ke stolu Páně a jejich rodiny
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

