6. neděle velikonoční

1. 5.

2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.

8:00
9:30
11:00
11:00
18:30

Za farnost
Za Lukáše Lehrla
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
7.30 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Svátek sv. Jakuba a Filipa
18.30 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna
Miloslava a celý rod, za rod Řezníčků a duše v očistci
7.30
18.30 Nové Dvory
Slavnost Nanebevstoupení Páně
8.00
8.30 Za rod Landů, Sobotků, Niklů a Fišarů
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
18.30 Za Martu Močubovou, oboje rodiče a sourozence
7.00 Za farnost

8.00
9.30
8. 5. 11.00
18.30

7. neděle velikonoční
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Josefa a Marii Bencovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody
a duše v očistci

Vezměte si farní list popřípadě dětskou přílohu na stolečku.
Sbírka na pomoc Ukrajině byla 10 586.- Kč a byla odeslána. Všem
dárcům Bůh oplať. Dnes v 15:00 bude litanická pobožnost s požehnáním.
V 15:30 odjíždíme z autobusového nádraží na pouť do Říma. Po dobu mé
nepřítomnosti mne zastoupí pan kaplan Antonín.
V pátek v 15:00 Korunka k Božímu Milosrdenství a v 17:30 výstav
NSO s možností svátosti smíření. Po mši svaté se na faře sejde mládež.
V sobotu od 10:00 bude na faře ministrantská schůzka.
V neděli v 11:00 bude pokřtěna Apolena Pešková. V 15:00 odpolední
pobožnost a v 16.00 bude v Dolní Jablonné pouť. Mši svatou bude
celebrovat otec biskup Josef Kajnek. Jablonečtí srdečně zvou.
Ode dneška budou májové pobožnosti. Budeme se modlit každý
den. Přede mší svatou bude Růženec jako obvykle. Při kázání nebo po mši
svaté májové čtení, pak modlitba litanií, básně a písně. Pokud v daný den
nebude večerní mše svatá, pomodlíme se v 18:00 obvyklou pobožnost
bez Růžence. Ve čtvrtek při Nanebevstoupení Páně se začneme modlit
novénu k Duchu Svatému, která dočasně nahradí májovou pobožnost.
I při novéně je možné uctít Pannu Marii básničkou. Dětské snažení je
pospáno v Římse.
V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky na farní či přífarní tábor.
14. května budeme slavit vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Je
podobná té velikonoční. Prosím přijďte se zapsat na 4 čtení, žalmy,
komentář a přímluvy.

Děkuji za vaši spolupráci, pomoc,
modlitby, oběti, dary do sbírky, úklid
fary i kostela. Bůh vám oplať.
Jan Zrzavý: Kristus a Jan, 1928, olej, plátno, Národní galerie v Praze.

