8. neděle v mezidobí
3. 3. 2019
Pořad bohoslužeb

3. 3.

8.00
9.30
11.00
18.00

8. neděle v mezidobí
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Za Vladimíra Huška rodiče, sourozence a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost

4. 3.

7.30 Za Františka a Marii Rutovy a živé i zemřelé z obou stran
14.00 Pohřeb pana Vladimíra Poláka

5. 3.

18.00 Za Františka a Marii Kalinovy a syna Vladimíra
18.00 Nové Dvory
Popeleční středa
8.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
18.00 Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a celý rod

6. 3.

7. 3.

18.00 Za duchovní povolání

8. 3.

18.00 Za živé i zemřelé kněze naší farnosti

7.00 Za dar života, zdraví k 70. narozeninám
19. 00 Vikariátní obnova mládeže
1. neděle postní
8.00 Za Hynka Stolína a živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu a Josefa
10. 3.
Tománkovy a jejich rodiče
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
9. 3.

8. neděle v mezidobí
3. 3. 2019
Ohlášky
Před oltářem máme hromadu písku. Symbolizuje poušť, místo oproštění
od nepodstatného. Obraz tak doprovází téma měsíce, kterým je odříkání.
V písku jsou umístěny symboly našeho snažení v tomto období. Postu,
almužny a modlitby.
Dnes jste po mši svaté zváni na kávu a čaj na faru. V 18.45 litanie k NSJ
a požehnání.
V pondělí 4. 3. nebude setkání dětí, jsou prázdniny.
Na popeleční středu začíná doba postní. Je to den přísného postu od
masa, který váže všechny pokřtěné od 14. do 60. roku. Půst újmy na množství
jídla váže od dovršeného 18. roku. Při mších svatých se bude udělovat
popelec. Začíná období, v němž se prostřednictvím modlitby, postu a almužny
můžeme přiblížit Pánu i bližním. Srdečně zveme k modlitbě křížových cest.
Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za duchovní povolání.
V pátek nebude příprava dětí na 1. sv. př. ani scholička, jsou prázdniny;
15.00 modlitba Korunky, 17.15 křížová cesta pod vedením žen (M. Málková)
a možnost sv. smíření, 19.00 modlitby matek na faře.
V sobotu 9. 3. 15.00-20.00 Vikariátní duchovní obnova mládeže na faře
pod vedením P. Mgr. Petra Soukala - Plakát na nástěnce i v Římse.
V neděli 10. 3. před první mší sv. v neděli Růženec za nemocné, před
druhou mší svatou povede modlitbu mládež. 17.15 Křížová cesta s knězem
(akolytou) za nemocné. V 18.45 litanie k NSJ a požehnání.
Můžete si rozebrat brožurky s postním zamyšlením na jednotlivé dny.
Pořizovací cena byla 30.- Kč, ale vezměte si je za dobrovolný příspěvek.
Ministranti vám rozdají Římsu, na poličce si můžete vzít dětskou přílohu.
Farní knihovna je nadále v provozu na požádání. Telefon na pana Pavla
Jajtnera, knihovníka je 776 696 462. Prosíme o vrácení knih, vypůjčených před
více než 3 měsíci.
Stále probíhá sbírka kulatiny – oprava střechy p. Lán 724 511 659
Poděkování
Sbírka svatopetrský haléř byla 22 200.- Kč. Všem dárcům Bůh oplať. Děkuji za
vaše modlitby, oběti, služby farnosti, dary do sbírek i úklid fary
a kostela. Bůh Vám oplať.

