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20. března 2022 

3. neděle postní 

 
Liturgický kalendář 
 

Pátek 

25. 03. 

Slavnost Zvěstování Páně 

Neděle 

27. 03. 

4. neděle postní 

 

Oznámení 
 

Modleme se stále především za ukončení války a za mír na Ukrajině, na tento 

úmysl obětujme také své posty, jak nás všechny vybízí i papež František, a 

snažme se pomoci potřebným podle svých možností… 
 

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 v pátek 25. března na 

slavnost Zvěstování Páně – 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. 
 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách v kostele.  
 

Na farním webu i facebooku najdete také možnosti a tipy, jak pomoci obětem 

války na Ukrajině i prostřednictvím katolické charity. Pro možnosti pomoci 

můžete sledovat také web naší farní charity. S tím, že pomáhat je možné i 

mnoha jinými způsoby prostřednictvím dalších pomáhajících organizací… 
 

• Zítra, v pondělí 21. března: 

⎯ nekoná se literatura a duchovní život 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě 

• V úterý 22. března: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

• Ve středu 23. března: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 24. března: 



 2 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti 

⎯ následně příprava na první svaté přijímání 

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

⎯ od 19 hod. postní meditace  

• V pátek 25. března (slavnost Zvěstování Páně): 

⎯ mše svaté od 8, 18 a 20 hod. 
 

Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli. 
 

Pobožnost křížové cesty se koná v pátek a v neděli vždy od 17.15 hod. 
 

Od tohoto týdne se také obnovuje pravidelná modlitba svatého růžence přede 

mší svatou, a to ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. Právě modlitba růžence se 

může stát jednou z forem modlitby za ukončení války na Ukrajině a za mír 

(kdo nemá posvěcený růženec a chtěl by, může jej dostat darem v sakristii). 
 

Příští neděli proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. 
 

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… 

 


