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22. 05. 2016 – 05. 06. 2016

NEDĚLE, 22.05.: NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - slavnost
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv., slovensky
•
15:30 - POUTNÍ MŠE SVATÁ K NESVĚTĚJŠÍ TROJICI + setkání, Štěnovice
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost
PONDĚLÍ, 23.05.: SV. JAN KŘTITEL DE ROSSI
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost
• Po ní - úklid
ÚTERÝ, 24.05.: SV. VINCENC LERINSKÝ
• 18:00 - mše sv. + májová pobožnost
• 19:00 - setkání mladých (fara Klatovská tř. 176)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDA, 25.05.: SV. BEDA CTIHODNÝ/ SV. ŘEHOŘ/SV. MARIE MAGDALÉNA DE´PAZZI
•
09:00 - mše sv. + májová pobožnost
ČTVRTEK, 26.05.: TĚLA A KRVE PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) / SV. FILIP NERI
• 09:00 - mše svatá ze slavnosti
• 14:15 - 16:00 náboženství odpadá; doporučujeme účast na mši sv. v katedrále
• 18:00 - MŠE SVATÁ V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
PÁTEK, 27.05.: SV. AUGUSTIN Z CANERBURY
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost
•
Potom: úklid
SOBOTA, 28.05.: SV. UBALDESKA
•
09:00 - mše svatá

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE, 29.05: 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv., slovensky
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost

STŘEDA, 01.06.: SV. JUSTIN
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK, 02.06.: SV. MARCELÍN A PETR – 1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
• 14:15 - náboženství menších dětí předškolní, 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
• po ní - adorace za nová kněžská a řeholní povolání
PÁTEK, 03.06.: NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO/SV. KAREL LWANGA, 1. PÁTEK
•
17:00 - Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci
•
17:45 - Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00 - mše sv.
•
po ní - úklid kostela
SOBOTA, 04.06.: NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE P. MARIE/ SV. FRANTIŠEK CARACIOLO
• 09:00 - mše sv.
•
Po ní – mariánská pobožnost na 1. sobotu v měsíci
NEDĚLE, 05. 06.: 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/SV. BONIFÁC
•
09:00 - mše sv. přenášena Rádiem Proglas
•
11:00 - mše sv., slovensky
•
15:30 - mše sv. + setkání, Štěnovice + setkání
•
18:00 - mše sv.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOŽÍ TĚLO – je slavnost, ve které děkujeme za přítomnost
Ježíše v Eucharistii a přebývá s námi. Čtvrtek je den, kdy
Ježíš slavil se svými apoštoly poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svoji krev. Protože
během Velikonoc na Zelený čtvrtek v den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení nemůže slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. Svátek
zavedl papež Urban IV. v roce 1264.
Aby Bůh spasil člověka, který se stal obětí vlastní neposlušnosti, chtěl mu dát „nové srdce“ věrné jeho vůli
lásky (srov. Jer 31, 33; Ez 36, 26; Ž 50, 12). Toto Srdce
Krista, mistrovské dílo Ducha svatého, jež začalo bít v
Mariině panenském lůně a jež bylo probodeno kopím
na kříži, se tak pro všechny stalo nevyčerpatelným
pramenem věčného života. Toto Srdce je nyní zárukou
naděje pro každého člověka.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONĚLÍ, 30.05.: SV. ZDISLAVA
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚTERÝ, 31.05.: NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
•
18:00 - mše sv. + májová pobožnost
•
19:00 - setkání mladých (fara Klatovská tř. 176)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bůh chtěl svobodně použít Marii pro své vtělení; jí se chtěl
podřídit ve svém smrtelném životě; chtěl k sobě Marii přidružit v díle spásy; chtěl pokračovat ve vykoupení každého
člověka s Marií, aby předal každému věřícímu božský život;
chtěl k sobě připojit Marii v nebeské slávě a dát jí účast na
své královské hodnosti. Není tedy nic divného, jak řekla
sama Panna Maria, chce-li Pán, aby bylo její Srdce uctíváno
ve spojení se Srdcem Ježíšovým

