
Ohlášky 2018 Žďár nad Sázavou 1

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Svátky v týdnu:
Středa 30. 5. Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek   1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle 3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

 V pondělí 28.5.2018 bude v 17.00 na faře misijní klubko.
 V pondělí 28.5.2018 bude v 19.00 na faře modlitby matek.
 V pondělí 28.5.2018 v kostele Nejsvětější Trojice si můžete prohlédnout od

19.00 do 20.30 ikonu  Panny Marie Bolestné „Obměkčení kamenných srdcí“
kde je Matka Boží zobrazena symbolicky se sedmi meči – bolestmi, které jí
pronikly hluboko do srdce. Tři směřují zprava, tři zleva a jeden zespodu. V
Písmu sv. číslo 7 symbolizuje plnost, v tomto případě nejvyšší míru možných
strádání  a  bolesti,  které  vytrpěla  Matka  Boží  v  pozemském  světě.  Ikonu,
zapůjčil   moskevský  patriarchát,  je  kopií  originálu.  Původně  se  ikona
nacházela  v  bytě  v panelovém domě v  Moskvě.  Jednou  začala  ronit  myro
(olej)  a nádherně vonět," (myrotočení  je pojem,  který znamená  pláč Matky
Boží skrz ikony). 

 V úterý v 16.30 jste zvání  na slavnostní  požehnání  prostor církevní  školky
Hvězdička  v  prostorách  Orlovny.  Tyto  prostory  požehná  pomocný  biskup
Pavel Konzbul. Proto mše sv. v úterý bude posunuta na 7.30 hod.

 Svátost smíření ve čtvrtek a v pátek od 16.30 – 18.00.
 V pátek 1.6.2018 mše sv. 8.00 a 18.00

 V pátek 1.6.2018 dopoledne  - návštěva nemocných.

 Prosba o květiny – na výzdobu oltářů ke slavnosti Božího Těla. Můžete přinést
do připravených kbelíků v bočním vstupu do kostela a to v pátek od 8.00 do
18.00 případně v sobotu do 9.00 hod.

 V neděli  budeme  slavit  Slavnost  Těla  a  Krve  Páně.  Slavná  mše  sv.  bude
slavena v 9.00 a po ní bude následovat eucharistický průvod k oltářům. K této
slavnosti všechny srdečně zveme, zvláště družičky a další. Při této slavnosti
lze získat i plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Mše sv. tedy v 7.30
a v 10.30 NEBUDOU, ale jenom tedy v 9.00 a 18.00 hod.

 Příští neděli bude sbírka na opravy

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=153276/146735_0_

	Středa
	Čtvrtek
	Pátek
	3.
	6.

