OHLÁŠKY - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13. KVĚTNA 2018
•

Nyní při ohláškách probíhá obvyklá sbírka. Příští neděli bude sbírka na církevní školy v diecézi.

•

Dnes je den modliteb za sdělovací prostředky.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

•

Májové pobožnosti v příštím týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek po večerní mši svaté
(asi v 19.00 hodin), v neděli bude májová před večerní mší svatou v 18.00 hodin.

•

Poslední ohlašování radostné zvěsti a modlitba večerních chval se zpěvy bude dnes
ve 14.30 hodin na náměstí. Všichni jste srdečně zváni.

•

Absolventský varhanní koncert Marka Mikuška a hostů bude dnes v 16.00 hodin ve farním
kostele.

•

Po ukončení koncertu bude před májovou pobožností růženec ke cti Panny Marie Fatimské.

•

Oblastní setkání Fatimského apoštolátu bude v úterý 15. května od 15.00 hodin.

•

Příprava na 1. svaté přijímání bude ve čtvrtek 17. května v 16.00 hodin v kostele.

•

Mše svatá za ZŠ Salvátor bude v pátek 18. května v 18.30 hodin. Zpívat při ní budou děti z této
školy.

•

Příští neděli 20. května budeme slavit Slavnost Seslání Ducha svatého. Při mši svaté
v 9.30 hodin bude zpívat malá schola.

•

?? V předvečer této slavnosti v sobotu 19. května bude mše svatá jako vždy v kostele sv.
Jakuba v Krásně v 17.30 hodin. Prodloužená Svatodušní vigilie bude v 19.30 hodin ve farním
kostele. Uslyšíme 6 čtení z Písma svatého a obnovíme své biřmovací závazky. Hudbu a čtení
zajišťuje Neokatechumenát. Po vigilii bude malé pohoštění na faře (dvoře). Všichni farníci jsou
srdečně zváni.

•

Farní knihovna bude otevřena příští neděli od 7.30 do 11.00 hodin, knihkupectví Hosana
od 9.00 do 11.00 hodin.

•

Májová pobožnost na Juřince „U Milenky“ bude příští neděli 20. května. Průvod vychází
v 15.00 hodin ze Lhoty u Choryně. Všichni jste srdečně zváni.

•

Koncert KZ – zpěv (Aneta Ručková) a varhany (Josef Kratochvíl) se uskuteční ve středu
16. května v 19.30 hodin ve farním kostele.

•

Setkání pastorační rady k Noci kostelů se uskuteční ve středu 16. května v 17.00 hodin na faře.

•

ZŠ Salvátor nabízí volné pracovní místo – učitel-učitelka I. stupně ZŠ s nástupem od 1. září
2018. Bližší informace na nástěnce.

•

Knížka Řeka Kristovy milosti

•

Nyní si poslechněte Společný list biskupů …

