1. neděle postní
10. 3. 2019
Pořad bohoslužeb
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1. neděle postní
Za Hynka Stolína a živé i zemřelé z toho rodu
Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu a Josefa
Tománkovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Za farnost

7.30 Za rodinu Kubíčkovu
14.00 Pohřeb pan Miroslav Staněk
18.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových a duše v očistci
Výroční den zvolení papeže Františka
7.30 Za uzdravení nemocného
18.00 Olešenka

14. 3.

18.00 Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence

15. 3.

14.00 Pohřeb paní Růžena Holcmanová
18.00 Za Josefa Strašila, rodiče a bratry

16. 3.

17. 3.

16.00 Za farnost – duchovní obnova
17.00 Žižkovo Pole
2. neděle postní
8.00 Za Josefa a Růženu Zychovy
9.30 Za Emilii Mokrou, snachu, rod Mokrých a Lemperů
?11.00? ?Stříbrné Hory?
18.00 Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, celý rod a duše v očistci

1. neděle postní
10. 3. 2019
Ohlášky
Před druhou mší svatou povede modlitbu Růžence mládež. V 17.15
Křížová cesta s akolytou za nemocné. V 18.45 litanie k NSJ a požehnání.
V pátek 12. 00 příprava dětí na 1. sv. př.; 15.00 modlitba Korunky; 15.
30 scholička; 17.15 křížová cesta pod vedením rodin (V. Lehrlová) a možnost
sv. smíření; 19.00 setkání PR a ER farnosti, modlitby matek na faře.
V sobotu 9.00 setkání ministrantů a biřmovanců na faře; od 14.00 jste
srdečně zváni na duchovní obnovu, kterou povede P. Prokop Brož na téma
exhortace papeže Františka Evangelii gaudium. V 17. 30 bude i přednáška na
radnici. Prosím vás přineste na odpoledne na faru něco k zakousnutí. Děkuji.
Příští neděli 17.15 Křížová cesta s akolytou za duchovní povolání.
Začala doba postní, zveme vás k účasti na křížových cestách. Děti mají
v boční lodi snažení.
Můžete si rozebrat brožurky s postním zamyšlením na jednotlivé dny.
Všimli jste si jistě, že oprava střechy hospodářské budovy už se rozjela.
Budníky na střeše musely být zhotoveny znovu. Neboť byly zcela vyžilé.
Stále probíhá sbírka kulatiny, prosíme o přispění, pokud byste mohli –
bereme rádi stromy po kůrovci – p. Lán 724 511 659.
Diecézní biskup rozhodl v souvislosti s událostmi kolem silového střetu
pana kaplana s mladistvým o jeho suspenzi od veškeré kněžské činnosti. A
to až do jeho dalšího rozhodnutí, které bude přihlížet k probíhajícímu
šetření. V praxi to znamená, že ve farnosti od středy nevysluhuje svátosti.
V organizaci bohoslužeb a pastoračních akcí tak může někdy docházet ke
změnám, o kterých budete průběžně informováni. Pro měsíc březen kromě
bohoslužeb na vesnicích zatím k závažnějším změnám nedojde. Tuto neděli
bude večer sloužit P. Zdeněk Sedlák.
Postní kapky2019. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo
webových stránek www.postnikapky2019.maweb.eu.

Poděkování
Děkuji za uspořádání farní kávy a čaje. Za vaše modlitby,
oběti, služby farnosti, dary do sbírek i úklid fary a kostela.
Bůh Vám oplať.

