19. května 2019
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

liturgická oslava

hodina

8.00
Neděle
19.5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.30
17.30

Pondělí
20.5.

Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

Úterý
21.5.

Na poděkování za 75 let života
Marie Košárové s prosbou o další
Boží požehnání
Za uzdravení prababičky
Za živou a + rodinu Schromovu a
Haderkovu

19.00
16.30

Za + rodiče Marii a Dušana

Středa
22.5.

16:30

Za Aloise Drbuška, manžela,
syna, vnuka, rodiče z obou stran
a Hildu Ott

Čtvrtek
23.5.

16:30

Za děti a mládež

Pátek
24.5.

16.30

Za živou a + rodinu

Sobota
25.5.

7.30

Neděle
26.5.

8.00
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9.30
17.30

Za dvě živé osoby s prosbou PM o
ustavičnou pomoc, dar zdraví a
Boží požehnání
Za + Annu a Josefa Endeových a
rodinu
Za živou osobu a uzdravení
vnitřních zranění
Za + rodiče Bohumíra a Marii
Plačkovy a jejich rodiče

 Minulou neděli 12.5.2019 byla pravidelná měsíční sbírka na nové varhany a vynesla
10 739,- Kč. Dalších 6 800,- Kč bylo od dalších dárců. Všem dárcům patří velké
poděkování. Příští neděli 26.5.2019 bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého
východu.
 Májové pobožnosti – budou v květnu po večerní bohoslužbě v úterý, ve středu a v pátek
s májovým čtením.
 Noc kostelů - V pátek 24. května proběhne celostátní akce Noc kostelů. Také naše
společenství chce nabídnout prostory i program pro návštěvníky této akce. v programu
bude také divadelní představení dětí střediska v tělocvičně po mši svaté v 17:30
s názvem „ Ztracená podkova “. Pro děti bude připraven skákací hrad, nafukovací
lezecká stěna a kofola zdarma. Srdečně všechny zveme. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách noci kostelů: www.nockostelu.cz
 1. svaté přijímání dětí ze střediska – srdečně zveme všechny na oslavu 1. svatého
přijímání, které oslaví 5 děvčat z našeho střediska příští neděli 26.5.2019 při mši v 9:30
hodin.
 Manželské společenství: Příští neděli 26.5.2019 bude od 15:00 hodin v prostorách
střediska manželské společenství. Pokud nemáte hlídání přijďte i s dětmi.
 Po mši jste zváni do našeho baru ve středisku ke společnému posezení u kávy nebo
horké čokolády.

