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Zpovídá se před každou mší v kostele bez rezervace. Na zpovídání na faře je nutná rezervace 
na webu, ve středu od 19:00 do 20:00 (o. Miloslav), ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 (o. Josef) 
a v pátek od 19:00 do 20:00 (o. Miloslav). 

Dnes v neděli 29. 5. přijme svátost biřmování 51 našich biřmovanců při mši svaté v 9:00. 
Přijede pan biskup J. Vokál. Většina míst v kostele bude rezervována pro biřmovance, jejich 
kmotry a rodinné příslušníky. Ostatní si mohou sednout venku na lavičky pod stany, kde bude 
projekce z kostela. Po mši bude za kostelem připravené občerstvení. Všichni jste srdečně 
zváni! Prosíme všechny, jestli by se mohli zapojit do pečení slaného i sladkého. Vše můžete 
nosit na faru v sobotu od 18:00 do 19:00 v obalu, který je možné zlikvidovat. Koordinátorka 
je Kateřina Kábrtová (tel. 775 960 310). Nácvik ministrantů bude v neděli 29. 5. v 8:15. 
Děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě slavnosti. Těm, kdo sekali trávu, chystali 
pohoštění, kdo zdobili kostel, připravovali stany, zpěvákům, muzikantům… V 18:00 bude 
v kostele májová pobožnost, kterou povedou rodiny s malými dětmi. 

Ve čtvrtek 2. 6. bude pravidelná adorace od 19:00 do 20:00. Děkujeme všem, kdo se zapíší 
na hlídání. 

V sobotu 4. 6. proběhne setkání s P. Pavlem Rouskem, začátek ve 14:00 mší svatou. Prosíme, 
jestli byste se mohli zapojit do pečení sladkého nebo slaného. Upečené věci můžete přinést 
v pátek 3. 6. před večerní mší svatou nebo v sobotu před 14:00 na faru, v papírových 
krabicích, nakrájené a připravené ke konzumaci. Děkujeme! Koordinátorka je Petra Středová 
(tel.: 737 884 863). Více informací na farním webu. 

Příští neděli 5. 6. při mši v 9:00 bude 1. svaté přijímání dětí naší farnosti. Při všech mších 
bude žehnání maminkám, které očekávají narození miminka. Po mších bude sbírka na 
opravu interiéru kostela (obnova elektroinstalace, osvětlení, malování). Více informací na 
webu a na nástěnce ekonomické rady. 

Od středy 1. 6. je možné dát si úmysl na mši svatou. Nejlépe osobně na faře v úřední hodiny 
ve středu od 9:00 do 10:00 nebo v pátek od 16:00 do 17:00. Nebo telefonicky pastorační 
asistentce. 

Mladí jsou srdečně zváni na „Liturgii města Říma pro mládež“, více informací na webu a zde. 

Vzadu na stolku je tabulka, kam se můžete psát, pokud byste chtěli pozvat o. Lojzíka 
k nedělnímu obědu. Pokud byste někdy chtěli pozvat pana faráře nebo pana kaplana na oběd 
či večeři, je možné se domluvit přímo s nimi. Děkujeme. 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgie-mesta-rima-pro-mladez-1

