
8. neděle v mezidobí 
 

 

* Setkání konvertitů, tedy těch, kdo uvěřili a byli pokřtěni 

v dospělosti, se uskuteční v sobotu 9. 3. od 9:30 hod. na faře, sál Sinaj.  

Téma Na cestě víry přednese generální vikář Mons. Martin Davídek. 

Srdečně zveme.  
 

* Zveme všechny mladé lidi na jarní prázdniny do centra 

mládeže v Příchovicích v Jizerských horách, které se uskuteční od 

pátku 8. 3. do soboty 16. 3. Sraz na  hlavním nádraží ve 14:50 hod., 

návrat v sobotu v 18:38 na hlavní nádraží. Bližší informace a 

přihlášení u jáhna Václava nebo Moniky Velinské. 
 

* Na Popeleční středu 6. 3. začíná postní doba. Připomínáme, že 

tento den je dnem přísného postu, tzn. půst od masa a možnost najíst 

se dosyta jen jednou za den. Při mši sv. v 18:00 hod. se bude udílet 

popelec a budou přijati do katechumenátu ti, kteří se již připravují na 

křest o Velikonocích. Podpořme naše nové katechumeny modlitbou. 

Ranní mše sv. se v tento den nekoná. 

* Ve čtvrtek 7. 3. 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. 
 

* Pobožnosti křížové cesty v postní době se v našem kostele 

budou konat každý pátek, a to od 17:15 hod. Ve vedení křížové cesty 

se budou střídat jednotlivá společenství z naší farnosti. Srdečně zveme 

k účasti.   
 

* Noční modlitební procesí proti ratifikaci istanbulské úmluvy, 

za ochranu tradiční rodiny a nenarozeného života proběhne na 

Velehradě z 8. na 9. března. Bližší informace na plakátku v předsíni 

kostela. 
 

* 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. 



 

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

Podrobný program bude uveden později na plakátcích. 
 

 

* * * * * 


