Ohlášky 19.–26. 6. 2022
Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve čtvrtek bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Děkujeme brigádníkům za vykonané práce na farní zahradě před zahájením opravy fasády, která má
začít od tohoto pondělí. Při agapé prosíme, abyste si pohlídali menší děti, aby nedošlo k úrazu.
Dnes zveme děti i s rodiči od 15 h na Nedělní oratoř, sportovně herní odpoledne. Od 16 h naváže
také odpoledne pro mládež.
Večer chval se skupinou Kairos bude v pondělí od 19.30 v kostele.
Beseda s misionářem Járou Vracovským o misiích v Mongolsku bude v úterý od 19.15 ve farním
sále.
Všechny děti zveme na poslední středeční mši svatou pro děti v letošním školním roce. Před ní bude
od 16 h svátost smíření dětí a po bohoslužbě bude táborák na farní zahradě.
Triduum Modliteb matek se koná od pátku do neděle po večerní bohoslužbě v kostele. Zveme
všechny ženy – nejenom matky, které se chtějí modlit za děti a rodiny.
Příští neděli na mši svaté v 9.00 budeme děkovat za salesiány Jožkou Kopeckým, Pavlem Šimůnkem
a Vojtou Sivkem a loučit se s nimi. Po mši bude příležitost setkat se s nimi na farní zahradě. Ke
společnému občerstvení můžete přinést domácí sladké a slané chuťovky, nejlépe tak, abychom je
mohli dát přímo na stoly ke konzumaci. Studené a teplé nápoje budou zajištěny. K dispozici bude
ohniště, kde si můžete upéct něco z vlastních zásob.
Příští neděli proběhne také sbírka na salesiánské bohoslovce.
Setkání akolytů bude příští neděli od 19.30.
Připomínáme možnost půjčování knih z farní knihovny přes internet. Můžete si vybrat zajímavou
literaturu na prázdniny a dovolené.
Vzadu najdete ukázková čísla časopisu Immaculata. Můžete si je rozebrat a kdyby vás časopis zaujal,
můžete si ho objednat k přímému zasílání. (Elektronicky najdete ZDE.)
Dětem přejeme hodně sil do posledního školního týdne a všem ostatním požehnané dny.
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) ⧫ Misionář malomocných ⧫ Apoštolát modlitby pp Františka ⧫

Úmysly mší svatých v týdnu 19.–26. 6. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
19. 6. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

12. neděle v mezidobí
Za zemřelého Františka a Marii Kaňkovy, jejich rodiče a dcery
Za zemřelé rodiče Jána a Annu a prarodiče a za chaloupky a prázdninové akce
Za zemřelého tatínka, rodinu Vackovu, Andršovu, Marešovu a Lamkenovu
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

20. 6. Pondělí
6.30 Na poděkování k 30. výročí přijetí do Salesiánské rodiny
18.30 Za zemřelou Marii Lánskou a duše v očistci

21. 6. Úterý

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
6.30 Za zemřelé rodiče
18.30 Za mládež

22. 6. Středa
6.30 Za zemřelou maminku Marii Tunklovou
17.00 Za uzdravení synovce a za dar víry a pokoje pro rodinu
18.30 Rq za zemřelou maminku Annu

23. 6. Čtvrtek

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

6.30 S prosbou za obrácení národa a celého světa
18.30 Za zemřelého Pepu Dubišara

24. 6. Pátek

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
6.30 Na poděkování k výročí svatby
18.30 Za požehnání a dary Ducha svatého pro všechny snoubence

25. 6. Sobota

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

6.30 Za Boží ochranu a nalezení povolání pro sestru Michaelu
18.30 Za požehnání a Boží ochranu pro Markétu a Marka v den jejich svatby a za
jejich rodiče a sourozence

26. 6. Neděle

13. neděle v mezidobí

7.30 Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
9.00 Za zemřelého ing. Ladislava Dundra a jeho rodiče
10.30 Za zemřelé Marcelu a Jana Svatošovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci
18.30 Za zemřelé rodiny Modřanských a Petrovských

