8. 5. 2016

7. neděle velikonoční

Svátky a památky:






V úterý bude památka sv. Antonína Florentského, biskupa OP
V pátek památka Panny Marie Fatimské
V sobotu svátek sv. Matěje, apoštola
Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha svatého

Aktuální oznámení:
 Po celý měsíc květen zveme k večerním májovým pobožnostem.
V rámci 800. výročí založení Řádu budou promluvy o světcích našeho
řádu. Na konci mše sv. se vždy pomodlíme mariánské litanie.
 Dnes odpoledne v 16 hodin bude biblická hodina. Téma: Druhá část
uvedení do listu Římanům. Doprovází fr. Antonín OP.
 Sbírka na Ukrajinu, která probíhala v minulém týdnu, vynesla 6.000,00
Kč. Bůh zaplať všem dárcům
 Sbírka příští neděli bude na církevní školství.

Pozvání z jiných míst:
 V úterý 10. 5. v budově kurie se koná přednáška pro rodiče s názvem
„Jak rozumět internetovým dětem?“ Více na plakátku.
 V sobotu 21. 5. se v katedrále koná děkanátní pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání. Program začíná v 15 hodin, pontifikální mše sv.
bude v 17 hodin.
 Zveme mladé na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé (16
- 25 let) a uskuteční se 7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích.
Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp
Požehnanou a pokojnou dobu velikonoční!

o/o

Drazí bratři a sestry, připravujeme se na seslání Ducha Svatého. K přípravě
patří nejen prosby, aby On přišel a naplnil nás, ale i snaha otevřít vlastní
srdce a udělat v sobě místo pro jeho dary. On, který je láska, se začíná projevovat v našem životě, když milujeme, když z lásky odpouštíme, pomáháme, děláme skutky milosrdenství tělesného či duchovního. Dovoluji si poradit Vám a nabídnout jednu příležitost k dobrému skutku. Příští neděli bude
kostelní sbírka věnována na církevní školy, které považuji za jednu z priorit
arcidiecéze. Vzdělaná a dobře vychovaná mládež je budoucností církve. Děkuji všem, kteří podpoří církevní vzdělávání svou modlitbou i velkorysým
darem. Bůh, který se nikdy nenechá zahanbit naší velkorysostí, ať je Vaší
odměnou! Každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

