
2. neděle postní 

* Pobožnosti křížové cesty v postní době se v našem kostele 

konají každý pátek, a to od 17:15 hod. Ve vedení křížové cesty se 

střídají jednotlivá společenství z naší farnosti. Srdečně zveme k účasti.  
 

* Dnešní neděli se od 15:00 hod. uskuteční setkání rodin ve 

studiu Ovečka. Křesťanské rodiny zde vytvářejí společenství 

vzájemným sdílením, modlitbou a duchovně vedeným programem, 

který čerpá z apoštolské exhoratace Gaudete et exultate papeže 

Františka. Srdečně zveme i ty, kteří dosud mezi nás nepřišli. 
 

* Setkání lékařů se uskuteční mimořádně 3. pondělí 18. 3. od 

19:00 hod, sál Jana Pavla II. Na programu duchovní téma na základě 

encykliky Benedikta XVI, Deus caritas est, diskuse, modlitba, 

příležitost k rozhovoru a předání si zkušeností v křesťanském 

společenství. Srdečně zveme všechny lékaře. 
 

* Apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v České 

republice Mons. Charles Daniel Balvo se rozhodl po sedmi letech 

obnovit tradici a bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. 

března v 17.00 hodin celebrovat mši svatou u příležitosti 6. výročí 

zvolení papeže Františka. Podpořme činnost a osobu papeže 

Františka též naší modlitbou. 

* Další setkání z cyklu  Quo vadis? se uskuteční ve středu 27. 3 

od 16:30 hod. v kapli kampusu UJEPu, přednáška bude přednesena na 

téma:  Věda a víra očima teoretického fyzika prof. Mgr. Tomáše Tyce, 

Ph.D., Masarykova univerzita. Srdečně zveme. 

* Postní rekolekce proběhne v naší farnosti v sobotu 6. 4. na 

arciděkanství, sál Sinaj. Obnovu vede Mons. František Radkovský, 

emeritní biskup plzeňský, na téma: Ježíš ukřižovaný a vzkříšený 

z pohledu Turínského plátna. Možnost přijetí svátosti smíření, při 

večerní mši sv. udělování svátosti pomazání nemocných. Podrobný 

program na plakátcích. 

 



* 5. - 7. dubna se bude konat víkendovka pro děti školou 

povinné, tzn. od 6 do 15 let. Bližší informace se dozvíte v blízké době. 

Přihlašování bude probíhat u táborových vedoucích. 

 

* * * * * 

 


