
OHLÁŠKY 19. 4. – 17. 5. 2020 
 

• Adorace neděle 19. 4. – na závěr bohoslužby bude živě přenášena adorace s modlitbou podle 
sv. Faustyny spojená s balzámem milosrdenství. Můžete si doma připravit svíčku k zapálení 
a nějaký balzám (vonný olej, mast) k pomazání částí svého těla a připojit se k modlitbě za 
uzdravení. 

• Adorace ve vypsané dny u svatostánku. Napište se do elektronické tabulky Adorace nebo 
zavolejte do farní kanceláře a my Vás zapíšeme. Je potřeba dodržovat pravidla shromáždění: 
maximálně 2 osoby najednou, rozestupy a nošení roušky. 

• Můžete dávat své úmysly na mši svatou, zde najdete tabulku Intence, která v současné době 
nahrazuje kalendáře v kostele, kam jste své úmysly dříve psali. Pokud nemáte přístup na 
internet, dejte nám vědět do kanceláře, rádi Vás zapíšeme. Příspěvek na intence stačí řešit 
později, až to bude možné. 

• Sbírky – protože teď nebylo možné přispívat na provoz bohoslužeb v kostele a zajištění živého 
vysílání, můžete případné dary zasílat na náš účet č. 1187204349/0800, kde uvedete VS 999.   

• Kdo by chtěl ještě podpořit bohoslovce v Ugandě, může též poslat finanční částku na tento účet 
pod VS 888. Bohoslovci se modlí za naši farnost, a Vy svým darem můžete přispět k záchraně 
kněžských povolání v misiích. I tam působí koronavirus a lidé hledají duchovní útěchu u kněží, 
kterých se nedostává. Pomozme mladým církvím modlitbou, osobní obětí nebo finančním 
příspěvkem. Více informací o bohoslovcích v Ugandě -  facebook. 

• Mešní intence pro misie 

• Vzájemná modlitba Růžence ve 20:00 trvá. V elektronické tabulce najdete záložku Růženec, kam 
se můžete zapsat, když se modlíte růženec a k Panně Marii se obracíte s prosbami o pomoc za 
ukončení pandemie. Společenství Živého růžence, které máme ve farnosti, se pak může rozšířit 
o další členy např. v květnu – měsíci Panny Marie (kdo by měl zájem, přihlašovací kartičky do 
Živého růžence zašleme na požádání). 

• Májové -  

• Vzkaz pro děti, které vyplňovaly Postní cestu: pošlete nám ji do kanceláře elektronickou poštou 
(foto mobilem, oskenovanou mailem, dát do poštovní schránky apod.). Zde si je uložíme 
a v příhodném čase dostanou děti sladkou odměnu☺. 

• zasílání novinek mailem 
 
  

 
Ježíšovo vzkříšení nám říká, že poslední slovo nemá smrt, nýbrž život.  

Vzkříšením jednorozeného Syna prokázal Bůh Otec v plnosti svoji lásku  
a smilování vůči lidstvu všech dob. 

papež František 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=910910778
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=869905395
https://cs-cz.facebook.com/pg/Pomoc-semin%C3%A1%C5%99i-v-Ugand%C4%9B-1965659720342806/posts/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0FpVQT_e_ydekjsXFakDPGjxYePsyLYYSU5YOqqdGU/edit#gid=1655055602

