Ohlášky 26. 6. – 3. 7. 2022
Ve středu bude slavnost sv. Petra a Pavla.
Dnes se koná sbírka na salesiánské bohoslovce. Děkujeme za vaši podporu.
Vychází prázdninový Kobylístek (ke stažení zde), najdete v něm informace letní i zářijové. Např také
přehled prázdninového provozu farnosti.
Od pondělí už nebude adorace ve všední den od 17 h. Zůstává jen čtvrteční adorace po večerní mši
svaté do 19.30 a na první pátky v měsíci spolu s možností přistoupít ke svátosti smíření již od 17 h.
Platí to tedy i tento týden.
Triduum Modliteb matek pokračuje dnes po večerní bohoslužbě v kostele.
Setkání akolytů je dnes od 19.30.
Kobyliská komunita je od úterý do soboty na hodnocení a plánování mimo Prahu. V kostele
ochotně zastoupí provinciál Martin Hobza.
V sobotu v 10 hodin převezme v pražské katedrále službu našeho arcibiskupa Jan Bosko Graubner.
Bližší informace k organizaci slavnosti, na kterou jste srdečně zváni, naleznete v Kobylístku.
Provázejme prosím nového pastýře svými modlitbami.
V pondělí vyrostlo kolem našeho kostela lešení a začaly práce s opravou fasády. Prosíme o zvýšenou
opatrnost při pohybu stavbou a také o modlitbu, aby celé dílo zdárně proběhlo.
Díky Radku Gottwaldovi se podařilo během týdne přečalounit 30 židlí v boční kapli.
Děkujeme všem, kteří jste se aktivně a svými modlitbami zapojili do služby v naší farnosti během
uplynulého pastoračního roku. Dětem a učitelům přejeme pěkné prázdniny a všem ostatním
všechny potřebné dary pro čas práce či dovolené.
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 26. 6. – 3. 7. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
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 plné zdraví Pavla Kytky

27. 6. Pondělí
6.30 Za uzdravení synovce a dar víry a pokoje pro rodinu
18.30 Za zemřelou Olgu Vlasovou a spásu její duše

28. 6. Úterý

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
6.30 Za zemřelé Petra a Pavla
18.30 Za oběti heydrichiády, zvláště za Miroslava Výborného

29. 6. Středa

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů - doporučený svátek

6.30 Za zemřelou Zdenu Tučkovou v den jejích narozenin
18.30 Na poděkování za léta společného života

30. 6. Čtvrtek
6.30 Za uzdravení synovce a dar víry a pokoje pro rodinu
18.30 Za zemřelého tatínka a na úmysl dárce

1. 7.

Pátek
6.30 Za uzdravení synovce a dar víry a pokoje pro rodinu
18.30 Na poděkování za drahocennou krev Ježíše Krista

2. 7.

Sobota
6.30 Za Irenku Vidňovskou
18.30 Za spásu duše pro zemřelého manžela

3. 7.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

14. neděle v mezidobí
Za P. Serafína Beníčka a duše v očistci
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za obrácení národa a celého světa
Za spásu duše zemřelého Jiřího Glosse a duše v očistci

