Ohlášky 22.–29. 5. 2022
Děkujeme
● za váš příspěvek do sbírky na fasádu, která minulou neděli činila 40.441 Kč. Díky i všem kteří
přispěli přímo na konto fasády, na kterém je nyní částku 126.790 Kč.
● oragnizátorům včerejší farní pouti.
Dnes při bohoslužbě ve 12 hodin 32 dětí poprvé přistoupí k Eucharistii. Prosme za ně a za jejich rodiny.
V kostele si můžete vyzvednout letáčky se složenkou a přispět na pronásledované křesťany. Přispět
můžete také přímo na účet arcibiskupství číslo 45301130/2700 s variabilním symbolem 9107100407.
Děkujeme.
Večer chval proběhne v pondělí po večerní mši svaté.
V úterý je Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů a ve čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ. Bohoslužby budou o těchto slavnostech v 6.30 a v 18.30 h.
V pátek začíná novéna k Duchu Svatému modlitbami ihned po skončení mše svaté. Sháníme ještě tři
společenství, která by se ujala volných termínů. Přihlaste se na farní mail nebo faráři. Materiály jsou
připravené.
Oslava Panny Marie Pomocnice – Den Salesiánského centra je v sobotu 28. května. Program je na
plakátech, v Kobylístku či na webu. Čekají nás například turnaje dětí, možnost prohlídky vnitřních
prostor domu, cvičení pilates nebo cornhole. Ve 12 h bude mše sv., kterou bude celebrovat Laďa
Banďouch. Ve 14 h beseda na téma “Máme doma puberťáka” a od 17.30 koncert Pavla Helana. Vítáno
bude, když šikovní z vás upečou něco dobrého sladkého nebo slaného či připraví zeleninový salát. A
prosíme, abyste tuto sobotu neparkovali na parkovišti u hřiště. Děkujeme.
Připomínáme s předstihem:
● Noc kostelů 10. června. V zadních lavicích jsou noviny Noci kostelů, můžete je vzít svým
známým.
● Pomužna – tradiční pěší mužská pouť na Svatou Horu 11. a 12. června.
● Vyslání misijních dobrovolníků AKSANTI v neděli 12. června s přednáškou mongolského
misionáře Járy Vracovského v rámci cyklu Sůl země.
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 22.–29. 5. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
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 zemřelé rodiče Linkovy a Fátorovy
Za děti přistupující poprvé ke stolu Páně a jejich rodiny
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

23. 5. Pondělí
6.30 Za zemřelého tatínka a duše v očistci
18.30 Za zemřelé rodiče a prarodiče

24. 5. Úterý

Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
6.30 Za zdar operace
18.30 Za mládež

25. 5. Středa
6.30 Za udržení víry a Boží požehnání pro syna Petra a jeho rodinu
17.00
18.30 Requiem za + Zdeňku Trojanovou

26. 5. Čtvrtek

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek

6.30 Na úmysl dárce
18.30 Za zemřelého švagra Vladimíra Chroma

27. 5. Pátek
6.30 Za Boží požehnání pro celou rodinu
18.30 Za zemřelého Jaroslava Šikýře

28. 5. Sobota

Den Salesiánského centra, oslava Marie Pomocnice

6.30 Za Boží požehnání pro vnoučata a jejich rodiče
12.00 Za děti a mladé lidi našeho národa a Salesiánského centra a jejich rodiny
18.30 Za zemřelého manžela Tomáše Nevečeřala

29. 5. Neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.30 Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
9.00
10.30 Za zemřelého pana Kabáta, jeho zemřelého syna a manželku
18.30 Za zemřelého manžela a tatínka Ladislava a ostatní živé a zemřelé členy
rodiny

