5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

15. května 2022

Pondělí: Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

Příští neděle je 6. velikonoční



SBÍRKA NA BOHOSLOVCE - I.
V naší farnosti se v rámci sbírky na bohoslovce vybralo minulou neděli celkem 15.556,- Kč.
Děkujeme vám za vaši štědrost.



ZPRAVODAJ FARNOSTI
V neděli 15. května vychází nové číslo Zpravodaje farnosti.



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.



PŘIJÍMÁNÍ INTENCÍ
V pondělí 16. května od 09:00 hod. začíná na faře přijímání intencí na měsíc červen.



DVEŘNÍ SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
V neděli 22. května se při všech bohoslužbách uskuteční Dveřní sbírka na pronásledované
křesťany.



UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE FARNOSTI – ZMĚNA TERMÍNU
Ve středu 1. června je uzávěrka červnového čísla Zpravodaje farnosti, který vyjde v neděli
12. června. Děkujeme za pochopení této změny.



KŘESŤANSKÝ FESTIVAL PARDUBICE
V sobotu 4. června ve 14:00 hod. se v Salesiánském klubu mládeže (Zborovské náměstí 2018)
uskuteční tradiční den dětí a rodin s novým názvem - Křesťanský festival Pardubice. Tento rok
přistoupili organizátoři ke změně názvu této akce, aby přilákali nejenom rodiny s dětmi, ale také
jejich babičky, dědy a vůbec všechny, kdo chtějí pobýt v přátelské atmosféře.
Setkání začne slavením mše svaté v kostele sv. Václava a dále bude pokračovat programem pro děti
a rodiny. Více informací bude ve Zpravodaji a na internetových stránkách naší farnosti.



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/.



SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ A PODPOROVATELŮ MARY’S MEALS
Ve čtvrtek 6. června v 18:00 hod. se uskuteční v Rodinném centru v Litomyšli (Toulovcovo náměstí
1163) přátelské setkání dobrovolníků a podporovatelů Mary’s Meals z Pardubickéko kraje. Vice
informací o setkání je na plakátu na nástěnce včetně informace o přihlášení.
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