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Druhá neděle postní

Oznámení
Modleme se stále především za ukončení šílené války a za mír na Ukrajině; na
tento úmysl obětujme také své posty, jak nás všechny vybízí i papež
František…
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 – tento týden i na Popeleční středu – 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. Ve Svatém týdnu bude ještě
prodloužena.
Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
Při sbírce na pomoc Ukrajině se minulou neděli vybralo celkem 152.462 Kč a
24 Euro, všem dárcům patří velký dík. Možné je i následně finančně přispívat
na tento účel na účet katolické Charity (nebo i jiných humanitárních organizací).
Dnes proběhla při všech bohoslužbách další sbírka na probíhající opravy
našeho kostela. Bližší informace najdete na našem farním webu, facebooku a na
nástěnkách v kostele. Všem dárcům děkujeme.
Tento týden se konají jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež,
prosíme také o modlitbu; proto je otec Jan nepřítomen.
• Zítra, v pondělí 7. března:
⎯ nekonají se rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 8. března:
⎯ nekonají se rozhovory o víře pro starší mládež
1

⎯ od 19 hod. modlitby matek
• Ve středu 9. března:
⎯ nekoná se teologický klub
• Ve čtvrtek 10. března:
⎯ nekonají se náboženství pro děti
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
⎯ od 19 hod. postní meditace
• V pátek 11. března:
⎯ od 17.15 hod. pobožnost křížové cesty
• V neděli 13. března:
⎯ od 17.15 hod. pobožnost křížové cesty
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli.
Co se týče další duchovní postní nabídky naší farnosti, tak:
⎯ postní duchovní obnova pro farnost s otcem Petrem bude v sobotu 2.
dubna odpoledne
⎯ postní meditace s jáhnem Milošem se konají každý čtvrtek od 19 hod., a to
prezenční i on-line formou
Na našem webu a facebooku také najdete nabídku jarních a letních akcí pro
děti a mládež pořádaných naší farností spolu s přihláškami na ně. Bližší
informace u otce Jana.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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