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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatá Zdislava (30. května)
Svatá Zdislava je patronka rodin
a českého národa.
Zdislava byla vychována rodiči k lásce
k Bohu. Provdala se za Havla z hradu
Lamberku. Měli spolu čtyři děti.
Zdislava plnila společenské povinnosti,
starala se o rodinu, ale nezapomínala ani
na Boha, od kterého čerpala sílu.
S manželem založili špitál v městě
Jablonném. Také se starala o chudé,
nemocné a zraněné.
V době vzpoury proti Václavu I., kdy byla
občanská
válka,
zvládla
starost
o obyvatele hladovějící, i uprchlíky
z vypálených vesnic. Ošetřovala a léčila.
Umřela mladá, měla asi 33 let.
Svatořečená byla v roce 1995 papežem
Janem Pavlem II. v Olomouci.
http://sancti.catholica.cz

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Do dalšího týdne přečti příběh: Ester se stává královnou a zachraňuje svůj lid Ester 1-9;
Obnova Jeruzaléma Nehemiáš 1;2;4;6; a8
Odpovědi a obrázky můžete přinést 15. června na faru.
Diecézní pouť do Nových kostelů v sobotu 31. května
poutní mše svatá začíná v 10 hodin
Den rodin v sobotu 7. června
Sejdeme se na faře v Domažlicích v 16 hodin. Společné setkání pro celou rodinu.
Fotbalový BiskupCUP v sobotu 14. června v Domažlicích
Diecézní setkání ministrantů 20. - 21. června v Klatovech
Boží tělo v neděli 22. června, mše svatá začíná v 8 hodin.
Konec školního roku, předání pamětních listů za náboženství 29. června

A HURÁ PRÁZDNINY!!
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Pozvání na Noc kostelů
23.5.2014
Program pro děti:
Začátek putování: za viaduktem
"U koníčků" mezi 18.00 do 18.30
hodin.
Kdo to byl sv. Vavřinec? Jak ho
poznáme? Čí je patron?…
Odpovědi budeme hledat po cestě i na Vavřinečku, pro děti
budou připraveny hry, putování završíme opékáním.
Něco k opečení a dobrou náladu s sebou.
V případě nepříznivého počasí sraz v 18.30 hodin v kostelíku sv. Vavřince.
Program v klášterním kostele
19:45 Otevření kostela
20:00 Informace o opravě arciděkanského kostela
20:15 G. P. Telemann: Partita in G dur
Varhany Jan Dufek, flétna Anna Císlerová
Komentář k obrazům čtrnácti zastavení křížové cesty
21:15 Předpokládaný konec
Program v kostele sv. Antonína Paduánského na Folmavě
21.30 koncert: Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Účinkují:
Petra Popelková-soprán; Pavla Popelková-alt; Jaroslav Lucák-housle;
Bohdana Zavázalová –housle; Ivana Havrusevičová-viola; Josef Kuneš-kontrabas;
Jana Kopačková-varhany

Pozvání na pouť u Dobré vody
V neděli 25.5. bude u Dobré vody sloužena poutní mše svatá od 11.00 hod. a májová
pobožnost od 14.00.

Diecézní pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut 31.5.2014
PROGRAM:
od 8.00 – možnost příjezdu, parkování osobních aut i autobusů zajištěno, bude řízeno
místními organizátory
od 8.30 – příležitost ke svátosti smíření
10.00 – mše sv. s biskupem Františkem Radkovským a řezenským biskupem Rudolfem
Voderholzerem
od 12.00 – zpřístupnění místních farních a klášterních zahrad s možností občerstvení
13.30 a 14.15 – komentované prohlídky kostela
15.00 – zakončení pouti a možnost přesunu do Regensburgu
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