4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

8. května 2022

DEN MATEK

Sobota: Svátek sv. Matěje, apoštola

Příští neděle je 5. velikonoční


SBÍRKA NA BOHOSLOVCE
V neděli 8. května se uskuteční při všech bohoslužbách sbírka na kněžský seminář a formaci
bohoslovců. Naše diecéze má nyní celkem 7 bohoslovců: na praxi ve farnosti Kutná Hora 1, v
Římě 5 a v Olomouci v Teologickém konviktu 1. Díky za Vaši štědrost.



MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Májové pobožnosti budou v naší farnosti jako v loňském roce:
A) pondělí až pátek po polední mši svaté (kostel sv. Jana Křtitele)
B) pátek až neděle půl hodiny před večerní mší sv. (kostel sv. Jana Křtitele, sv. Bartoloměj)
C) středa až pátek půl hodiny před večerní mší svatou (kostel sv. Václava – SDB)
Více informací o Májových pobožnostech v Pardubicích naleznete na nástěnce a na
internetových stránkách naší farnosti.



SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 11. května v 14:30 hod. se uskuteční na faře setkání seniorů.



MODLITBY ZA KNĚZE
Ve středu 11. května se opět uskuteční v kostele sv. Václava (SDB) modlitby za kněze před
Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce,
zváni a vítáni jsou všichni zájemci. Začátek je v 16:00 hod., následuje mše svatá a Májová
pobožnost.



VEČEŘADLO PANNY MARIE
V sobotu 14. května bude v kostele sv. Jana Křtitele po ranní mši svaté (v 06:30 hod.)
Večeřadlo Panny Marie.



KONCERT CANTUS AMICI
V sobotu 14. května v 17:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje se uskuteční koncert duchovní
hudby v podání pěveckého sboru Cantus amici.



POUTNÍ SLAVNOST – MEDLEŠICE
V neděli 15. května v 10:30 hod. bude v zámecké kapli v Medlešicích poutní slavnost.
Výjimečně tuto neděli NEBUDE mše sv. v Mikulovicích v 10:30 hod.



PERSONÁLNÍ ZMĚNY V NAŠÍ FARNOSTI – DOPLNĚNÍ INFORMACE
Ve středu 4. května P. Antonín obdržel dekret, kterým jej biskup Jan Vokál pověřuje od
01. srpna vedením farnosti Hradec Králové – Pražské předměstí.
V Pardubicích jej nahradí ve vedení farnosti P. Jan Uhlíř, který přichází z Kutné Hory. Více
informací bude ve Zpravodaji, který vychází v neděli 15. května.



PROGRAMY PRO MLÁDEŽ (SDB)
Nabídka programů pro mládež u salesiánů:
o Nabídka letních táborů. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu
Salesiánského klubu mládeže: https://salesianipardubice.cz/.
o V pátek 13. května proběhne ve středisku mládeže prodejní burza hraček. Finanční
výtěžek potom děti, dárci hraček předají dětem/ rodinám z Ukrajiny. Bližší a podrobnější
informace uveřejníme v následujícím týdnu.
***

