23. května 2021
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

den

Neděle
30.5.

liturgická oslava

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za dary Ducha svatého pro
Mariána, Josefa, Ladu a Evu
Za zdraví a Boží požehnání pro
Marii a Ivetu

9.30
17.30

Za + paní Foltýnovou

Úterý
1.6.

16:30

Na úmysl dárce

Středa
2.6.

16:30

Za rodinu Zapletalovu

16:30

Za + rodinu Marejkovu a jejich
příbuzné

16:30

Za + Františka Dabrowského, živou
a zemřelou rodinu Dabrowskou a
Lisovskou

Pondělí
31.5.

Čtvrtek
3.6.

Navštívení Panny
Marie

Sv. Karla Lwangy a druhů

Pátek
4.6.
Sobota
5.6.

Sv. Bonifáce, biskupa a
mučedníka

7:30
8.00

Neděle
6.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodinu Štefkovu a Svobodovu

9.30
17.30

Za + Františka a Annu
Ludvíkovských

 Slavnostní požehnání nové vitráže plánujeme na pátek 11. června na Slavnost
Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Po odpolední mši v 16:30 za přítomnosti našeho biskupa
Martina.
 Vzadu pod kůrem na stolku je nová nabídka knih, které si můžete vzít ZDARMA. Jsou to
tituly navíc z naší obnovované knihovny. Některé z nich jsou použité, jiné skoro jako
nové. Zároveň prosíme – nedávejte tam tiskoviny, kterých se potřebujete zbavit –
děkujeme (snažíme se nabízet literaturu kvalitní, nikoli pokleslou). Tentokrát se jedná o
témata svatodušní, mariánské, Filip Neri a Zdislava z Lemberka.
 Do konce školního roku jste zváni na nedělní bohoslužby v 8 i v 9:30 a v 17:30 hod.
V promluvách nebudeme věnovat mnoho času výkladu biblických textů, ale mimořádně
tématu „VÝZNAM ROZDĚLOVÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU“. Budeme čerpat z myšlenek
našich biskupů, které nám nabídli již v r. 1996, ale za dobu 25 let se již na jejich poselství
mnohde zapomnělo. Anebo ani nebylo na co zapomenout, protože věřící s tím nebyli ani
seznámeni. Před pandemií to byl dost velký problém a byla by škoda v nastávajícím
„posthygienickém“ období nostalgii po starém probouzet. Více při nedělním
křesťanském vzdělávání.

