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Milí farníci,
školní rok uběhl jako voda a na vrata už nám pomalu bouchají letní prázdniny. Ale ještě před
tím, než se rozjedeme na tábory, k babičkám, na dovolenou apod., čeká nás ve farnosti
několik velkých a příjemných událostí. Některé z nich jsme prožili již nedávno, jiné se
kvapem blíží.
Před dvěma týdny jsme oslavili svátek sv. Matěje a při této krásné příležitosti jsme
také slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou faru u sv. Matěje. Rádi bychom poděkovali
všem, kteří se na opravě fary podíleli, ať už neváhali vzít do ruky lopatu nebo štětec či se na
rekonstrukci podíleli finančním příspěvkem a také všem těm, kteří nám pomáhali stavět svojí
modlitbou. Všem patří veliké Pán Bůh zaplať!
Minulou neděli (27.5.) přistoupilo v kostele sv. Matěje 11 dětí k prvnímu svatému
přijímání a odpoledne se na chodníku před farou konalo již tradiční Malování na chodníku,
které se opět těšilo zájmu jak dětí a dospělých z naší farnosti tak i široké veřejnosti.
Tak to byly velmi stručně akce, které jsme prožívali v posledních dnech a týdnech, ale
stále nás ještě čeká např. svátost biřmování u sv. Matěje a primice Pavla Sandtnera u sv.
Václava – o těchto akcích více níže.
Přejeme tedy všem klidný a požehnaný červen a ve stejném duchu prožité letní
prázdniny!
Akce v měsíci červnu:
3.6. – 10:00h v kostele sv. Matěje udělí p. biskup Jaroslav Škarvada svátost biřmování
9.6. – 9:30h, kněžské svěcení Pavla Sandtnera v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové
10.6. – 14:00h, primiční mše svatá novokněze Pavla Sandtnera u sv. Václava, poté (cca 16h)
pohoštění na farní zahradě u sv. Matěje
Webové stránky:
Na webových stránkách naší farnosti www.matejstranti.com si můžete prohlédnout
fotografie z poutní mše sv. u sv. Matěje celebrované p. Janem Machačem, Malování na
chodníku a rekonstrukce svatomatějské fary.
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