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Květen ve farnosti
Vstupujeme do mariánského měsíce. Setkáváme se při májových
pobožnostech v našich kaplích i kostelech Díváme s na Marii a učíme se její víře.
Ona nás vede k Ježíši svému synu. Děkuji všem, kteří se v tomto měsíci setkávají
ve svých kaplích a společně se modlí.
Modlitba papeže Benedikta XVI.
k Panně Marii
Svatá Maria, Matko Boží,
bys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni
opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.
(encyklika Deus caritas estze dne 25.12. 2005, čl.42)
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Upozornění na vybrané bohoslužby:
2. května 18 00 hod
mše svatá a májová pobožnost
u kapličky v Malé Hraštici

5. května 16 45 hod.
mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně
v Boroticích

7. května

diecézní pouť za duchovní povolání na Svaté Hoře
v 11 00 hod. mše svatá - pan kardinál Dominik Duka
- otevřena Brána milosrdenství na tento den

7. května 18 00 hod.
poutní mše svatá
ve Velké Hraštici

14. května 10 00 hod.
mše svatá a májová pobožnost u kapličky
ve Velké Lečici
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14. května 20 00 hod.
Svatodušní vigilie v Živohošti

15. května

Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle
8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín

15. května 15 00 hod.
poutní mše sv. v Županovicích (zatím nepotvrzeno)

16. května

9 00 hod.

poutní mše svatá
v Novém Kníně

21. května 15 00 hod.
poutní mše svatá v Čelině

28. května 15 00 hod.
poutní mše svatá
ve Slovanské Lhotě u kapličky
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Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc květen:
1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich
přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se
růženec za šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě,
naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli
Boží.

Poděkování:
Děkuji panu Jindřichu Hlávkovi a jeho kolegům za postavení lešení u kazatelny
v Novém Kníně. Tato památka bude v letošním roce procházet restaurátorskými
pracemi.

Všem Vám přeji požehnání a stálou ochranu Matky Boží Panny Marie
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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