9. května 2021
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den

Neděle
9.5.

liturgická oslava

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + Žofii Káňovou, manžela a
rodiče z obou stran

9.30

Za dar zdraví a pokoj v rodině

17.30

Za živou a + rodinu Stanovskou a
Haderkovou

16.30

Za + rodiče Dušana a Marii
Za sourozence, kteří se připravují
vstoupit do manželství

Pondělí
10.5.
Úterý
11.5.
Středa
12.5.

Sv. Pankráce, mučedníka

16.30

Čtvrtek
13.5.

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

16.30

Pátek
14.5.

sv. Matěje, apoštola

16.30

Za + tatínka Jaroslava Mikla

7.30

Za + Viléma Nýznera, vnuka a
rodiče z obou stran

8.00

Za + Marii Dudovou, manžela,
dceru Marii a rodiče z obou stran

9.30

Za + tatínka Ludvíka, rodinu
Šindelkovou, Jirsovou, Seluchovu a
duše v očistci

Sobota
15.5.

Neděle
16.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17.30

Za + Karličku Dorazilovou a
Ludvíka

 Dnes v neděli 9.5.2021, je koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Děkujeme všem kteří jste přispěli do této sbírky.
 Děkujeme dnes také všem, kteří umožnili svými dary realizaci nové vitráže
Zmrtvýchvstání na našem domě z ulice Vítkovické. V uplynulém týdnu byla tato vitráž
instalována, aby ožila i pro lidi, kteří ji budou pozorovat z ulice budeme ještě hledat
řešení jejího podsvícení. Slavnostní požehnání plánujeme na pátek 11. června na
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova po odpolední mši v 16:30 za přítomnosti našeho
biskupa Martina.
 Májové pobožnosti – budou v květnu každý pátek (tedy celkem 4x) v závěru eucharistie.
 Před svatodušními svátky, v sobotu 22.5. 2021 bychom se rádi pokusili o DUCHOVNÍ
OBNOVU (po dlouhé době od loňského února). Začneme přednáškou v 9:00. Další
přednáška bude v 10:00 a pak v 11:15 zakončíme mší svatou. (tentokrát bez společného
oběda).
 Téhož dne 22.5. večer od 21:00 hod. by byla SVATODUŠNÍ VIGILIE – BDĚNÍ: čtení
Božího slova, ticho, zpěvy a modlitba o nové vylití Ducha svatého. Společenství kolem
kostela, středisko mládeže i salesiánská komunita stojí před novými výzvami a prochází
procesem hledání.

