20. února 2022
7. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
21. 02.
Úterý
22. 02.
Středa
23. 02.
Neděle
27. 02.

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
8. neděle v mezidobí

Oznámení
V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; v neděli jsou slouženy čtyři
mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do soboty dvě (od 8 a 18 hod.) a
o liturgických slavnostech během týdne tři mše svaté (od 8, 18 a 20 hod.).
Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min.
před každou mší svatou a během páteční adorace.
Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
Prosíme o zodpovědné a ohleduplné chování.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
• Dnes, v neděli 20. února:
⎯ od 10 hod. farní kafe, při kterém proběhne prodej křesťanské literatury
prostřednictvím knihkupectví Oliva; dík patří všem, kteří farní kafe
pravidelně připravují
⎯ při všech bohoslužbách probíhá sbírka Haléř svatého Petra určená na
charitativní činnost Svatého stolce
• Zítra, v pondělí 21. února:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život
• V úterý 22. února:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě on-line
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• Ve středu 23. února:
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 24. února:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání synodní skupinky
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli.
Naposledy připomínáme, že se budou konat, dá-li Bůh, jarní prázdniny na
běžkách pro starší děti a mládež v termínu od 5. do 12. března. Přihlášky a
bližší informace jsou na našem webu anebo u otce Jana. Pokud by s námi na
Mariánskou chtěla jet kupříkladu i nějaká farní rodina (s dětmi), je vítána (na
chatě jsou ještě volná místa), ale nechť se co nejdříve přihlásí.
Na našem webu a facebooku také najdete nabídku jarních a letních akcí pro
děti a mládež pořádaných naší farností spolu s přihláškami na ně. Na léto se
plánují akce tři: čundr Českým středohořím na začátku července, výprava do
Slovinska na přelomu července a srpna a letní tábor na Mariánskou po polovině
srpna (letos o týden dříve). Bližší informace u otce Jana.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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