
3. 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. V pátek ji povede 

středoškolská mládež. Srdečně zveme k účasti.  
 

* 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. 

* V pátek 29. 3. od 19.00-21.00 hod. se uskuteční tzv. "Noc pro 

Pána". Podrobnosti u jáhna Václava Nováka. Při mši sv. tentýž den 

proběhnou skrutinia našich katechumenů. 

* V sobotu 30. 3. od 9:00 hod. proběhne předvelikonoční 

generální úklid našeho kostela. Prosíme naléhavě vás, kteří byste 

mohli pomoci s úklidem, o přispění. Ćím více bude ochotných rukou, 

tím rychleji vše zvládneme. Předem děkujeme. 

 

* Postní rekolekce se bude konat v naší farnosti v sobotu 6. 4. od 

9:30 hod.  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. 

 

* V sobotu 6. 4. bude náš kostel otevřen v rámci zahájení 

turistické sezóny od 10:00 do 17:00 hod. Prosíme, pro koho by to 

bylo možné, aby se zapsal na zajištění služeb při hlídání našeho 

kostela. Děkujeme za vaši službu. 

 

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

povinné, tzn. od 6 do 15 let. Přihlášky do 31. 3. na 

www.taborymatej.cz. Kontaktní osoba Wanda Velinská. Bližší 

informace na plakátku v předsíni kostela. 

 

http://www.taborymatej.cz/


* V sobotu 27. 4. proběhne Národní pochod pro život a rodinu. 

Začátek pontifikální mše sv. v pražské katedrále v 10.30 hod. 

 

* * * * * 


