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Květná neděle

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 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. Od příští soboty 9. dubna se
bude zpovídat až do Velkého pátku odpoledne vždy již od 16 hod.
Program bohoslužeb Velikonočního tridua bude zveřejněn příští neděli.
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.
Dnes probíhá při všech bohoslužbách další sbírka na opravy našeho kostela. I
při vědomí všech důležitějších a naléhavějších potřeb světa prosíme laskavé
dárce i o tuto pomoc a děkujeme za ni. Letos se chystáme na opravu vstupního
schodiště a rampy a poškozené hydroizolace na severní straně kostela. Bližší
informace o opravách našeho kostela najdete na našem farním webu a
facebooku a na nástěnkách v kostele.
• Zítra, v pondělí 4. dubna:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
• V úterý 5. dubna:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
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• Ve středu 6. dubna:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 7. dubna:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ nekoná se příprava na první svaté přijímání
⎯ večerní příležitost ke svátosti smíření bude po mši svaté, tj. od 18.45 hod.
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. postní meditace s jáhnem Milošem
Příští neděle je Květná. Žehnání ratolestí proběhne na začátku každé mše
svaté. Ratolesti („kočičiky“) nechť si k požehnání přinese každý sám.
Farní kafe se bude konat až na Boží hod velikonoční (17. dubna) od 10 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.
Společná modlitba růžence se koná ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod.
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.
Také připomínáme dvě důležitá data:
⎯ v sobotu 7. května oslavíme při mši svaté od 18 hod. 90 let od posvěcení
našeho kostela; prosíme, počítejme s tímto datem
⎯ v sobotu 18. června se uskuteční farní poutní zájezd (nejen) za sakrálními
památkami severního Plzeňska; je možné se již přihlašovat v sakristii při
zaplacení zálohy 500 Kč
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…

2

