4. neděle postní
*
Dnešní neděli proběhne v předsíňce kostela tradiční
předvelikonoční "Misijní jarmark". V nabídce budou krásné
perníčky, vyrobené dětmi z misijního klubka ve spolupráci se seniory
z domova v Chlumci. Dobrovolným příspěvkem můžete podpořit
projekty Papežských misijních děl dětí.
*
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 povedou naše
děti. Srdečně zveme k účasti.
*
Ve čtvrtek 4. 4. se opět sejdeme v sále Sinaj na Hovory o víře.
V současné chvíli hovoříme o modlitbě Otče náš a učíme se tak
zásadám dobré modlitby. Přijďte mezi nás. Prožijete chvíle ztišení,
rozjímání, rozhovoru a modlitby ve společenství bratří a sester.
*
Pátek 5. dubna je prvním pátkem v měsíci. Využijme této
příležitosti, protože těm, kteří si konají pobožnost prvních pátků, to
znamená, přistoupí k dobré sv. zpovědi a sv. přijímání, jsou přislíbeny
mnohé milosti, zejména šťastná hodinka smrti. Po mši sv. proběhne
obvyklá adorace.
*
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 pátek 5. 4. při mši sv. v 18:00 budou přijati za čekatele křtu
naši budoucí letošní novokřtěnci.
*
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.
*
Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 8. 4. 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.
*
V sobotu 27. 4. proběhne Národní pochod pro život a rodinu.
Začátek pontifikální mše sv. v pražské katedrále v 10.30 hod.
*
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