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24. 05. 2015 – 07. 06. 2015

NEDĚLE 24. 05. – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
PONDĚLÍ 25. 05. – SV. BÉDA CTIHODNÝ, SV. ŘEHOŘ VII., SV. MARIE MAGD. DE PIZZI
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
ÚTERÝ 26. 05. – SV. FILIP NERI
•
15:00 - náboženství dětí – M + V (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
STŘEDA 27. 05. – SV. AUGUSTIN Z CANTERBURY
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK 28. 05. – SV. EMIL
•
16:00 - náboženství – příprava na 1. sv. přijímání, (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
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PÁTEK 29. 05. – SV. MAXIMIN – NOC KOSTELŮ
•
18:00 Zvony na zahájení Noci kostelů a mše svatá.
•
Dále probíhá program dle rozpisu na plakátech
SOBOTA 30. 05. – SV. ZDISLAVA
•
09:00 - mše sv.
•
Po mši sv. – Svátost smíření dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání
•
Nácvik na průběh slavnosti Prvního svatého přijímání.
Prosíme rodiče, aby věnovali této přípravě dětí pozornost.
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NEDĚLE 31. 05.
•
09:00 •
11:00 •
15:30 •
18:00 -

PONDĚLÍ 01. 06. – SV. JUSTIN
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
ÚTERÝ 02. 06. – SV. MARCELIN A PETR
•
15:00 - náboženství dětí – odpadá- prosíme o účast dětí s rodiči na slavení Boží
ho Těla v katedrále ve čtvrtek
•
18:00 - mše sv.
STŘEDA 03. 06. – SV. KAREL LWANGA A DRUHOVÉ
•
09:00 - mše sv.

– SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
mše sv.
mše sv. – slovensky - s 1. svatým přijímáním dětí
poutní mše sv. k Nejsvětější Trojici, Štěnovice + setkání
mše sv.
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Přijměte pozvání
na slavnost našich dětí,
které poprvé přijmou Pána Ježíše
v Eucharistii v neděli 31. května
při mši svaté v 11:00 hod.
v kostele sv. Jana Nepomuckého.

ČTVRTEK 04. 06. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
•
09:00 - mše sv. ze slavnosti v kostele sv. Jana Nepomuckého
•
16:00 - náboženství dětí – odpadá- prosíme o účast na slavení Božího Těla
•
v katedrále ve čtvrtek
•
16:30 - možnost setkání s Otcem biskupem na biskupství
•
18:00 - mše sv. v katedrále s O. biskupem, po níž následuje průvod
s Nejsvětější svátostí městem
Prosíme o účast v tomto Eucharistickém roce!
PÁTEK 05. 06. – SV. BONIFÁC – 1. PÁTEK V MĚSÍCI
•
17:00 – soukromá adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní
•
přede mší sv.: modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
•
19:00 – společenství mladých na faře (Klatovská tř. 176)
SOBOTA 06. 06. – SV. NORBERT- 1. SOBOTA V MĚSÍCI
•
09:00 - mše sv.
•
Po mši sv. – mariánská pobožnost na první soboty v měsíci
NEDĚLE 07. 06. – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SV. ROBERT
•
09:00 - mše sv. přenášena Rádiem Proglas – celebruje P. Jiří Barhoň
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
15:30 - mše sv. Štěnovice
•
18:00 - mše sv.
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Slavnost Nejsvětější Trojice
Můj Bože, Trojice, klaním se ti, pomoz mi úplně zapomenout na sebe,
abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná, jako by má duše
byla již na věčnosti. Ať nic nemůže narušit můj pokoj a způsobit, že
bych z tebe vyšla, můj Neproměnný, ale ať mě každá minuta unáší
dále do hlubin tvého Tajemství. Upokoj mou duši, udělej si z ní své
nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. Ať tě tam
nikdy nenechávám samotného, ale ať jsem tam naprosto celá, naprosto bdělá ve víře, zcela se ti klanící, zcela vydaná tvé tvůrčí činnosti.
Sv. Alžběta od Trojice

Slavnost Božího Těla
Zde nebeská je mana nejmilejší,
Zde Tělo Krista Pána
nejsvětější.
Ó, plesejme, dík vdávejme,
Zde Bůh a Pán,
Ježíš Spasitel sám.

Jak vládneš dějinami od věčnosti,
Tak jsi zde Bože s námi
ve svátosti.
Ó, plesejme, dík vdávejme,
Zde Bůh a Pán,
Ježíš Spasitel sám.

