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14. 02. 2016 – 28. 02. 2016

NEDĚLE, 14. 02.: - 1. NEDĚLE POSTNÍ – SV. VALENTIN
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
17:15 - křížová cesta s doprovodem varhan
•
18:00 - mše sv.
PONDĚLÍ, 15.02.: BL. 14 FRANTIŠKÁNSKÝCH MUČEDNÍKŮ/SV. JIŘINA
• 17:00 – schůzka Farní charity (fara Klat. tř. 176) – zveme nové zájemce

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

o spolupráci v charitní službě farnosti!

•
18:00 - mše sv. - po ní - úklid kostela
ÚTERÝ, 16.02.: SV. JULIÁNA
• 18:00 - mše sv.
• 19:00 - setkání mladých (fara Klatovská tř. 176)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STŘEDA, 17.02.: SV. ALEXIUS A DRUHOVÉ
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK, 18.02.: BL. JAN Z FIESOLE (FRA ANGELICO)/SV. SIMEON
• 14:15 - náboženství menších dětí předškolní, 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
PÁTEK, 19.02.: BL. GODŠALK
• 08:00 – 24:00 - Adorace v kapli sv. Vincence de Paul, (fara Klat.tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
SOBOTA, 20.02.: BL. HYACINTA MARTO
•
09:00 - mše sv.
•
15:30 – mše sv. s udílením popelce - Štěnovice
NEDĚLE, 21. 02.: 2. NEDĚLE POSTNÍ / SV. PETR DAMIÁNI
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Při mších sv. – sbírka pro potřeby sv. Otce - „Haléř sv. Petra“
•
09:00 - mše sv.

•
•
•

STŘEDA, 24. 02.: SV. MODEST
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK, 25. 02.: SV. VALBURGA
• 09:30 - společenství dříve narozených (fara Klatovská .tř. 176)
• 14:15 - náboženství menších dětí předšk., 1. a 2. tř. (fara Klat.tř. 176)
• 15:00 - náboženství školáků, kteří již byli u 1. sv. přijímání (fara Klat.tř. 176)
• 16:00 - náboženství dětí, před 1. sv. přijímáním (fara Klat.tř. 176)
• 18:00 - mše sv.
• 19:00 - katecheze ke svátostem
PÁTEK, 26. 02.: SV. ALEXANDR
•
17:30 - křížová cesta
•
18:00 - mše sv., po ní - úklid kostela

11:00 - mše sv. slovensky
17:15 - křížová cesta s doprovodem varhan
18:00 - mše sv.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONDĚLÍ, 22.02: STOLEC SVATÉHO PETRA
•
18:00 - mše sv.
•
po ní - úklid kostela
ÚTERÝ, 23. 02.: SV. POLYKARP
•
18:00 - mše sv.
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SOBOTA, 27. 02.: SV. GABRIEL OD BOLESTNÉ PANNY MARIE
•
09:00 - mše sv.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE, 28. 02.: - 3. NEDĚLE POSTNÍ / SV. ROMAN
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
17:15 - křížová cesta s doprovodem varhan
•
18:00 - mše sv.
Z POSELSTVÍ SV. OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015:
V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se
„postní doba Svatého roku prožívala obzvláště intenzivně jako
velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství“(Misericordiae Vultus, 17). Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu zakusit věrnou lásku, a tím jeho
samého uschopňuje k milosrdenství. Stále novým zázrakem je to, že Boží milosrdenství může vyzařovat do života
každého z nás, motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat
impulz k tomu, co církevní tradice nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Připomínají nám, že naše
víra se vyjadřuje konkrétními každodenními skutky, které
mají za cíl pomáhat našemu bliž1.TÝDEN: Lk 4,1-13
nímu. Nepropásněme tuto postní
dobu jako čas příhodný pro obrácení!
Ježíš se rozhodl pro dobro. AbyProsme o ně na mateřskou přímluvu
chom mohli „radit pochybujícím“,
Panny Marie, která před velikostí
musíme mít nejdříve my důvěru
Božího milosrdenství, jež se jí dostalo
v Boha a s jeho pomocí překonávat
bezplatně, jako první poznala svou
pokušení a správně se rozhodovat.
nepatrnost (srov. Lk 1,48) a vyznala,
že je pokornou služebnicí Páně.
3.TÝDEN:
2.TÝDEN:

Lk 9,28b-36

Lk 13,1-9

Abychom mohli „poučovat
neznalé“, musíme my sami být
ochotni nechat se poučit.
Poučuje nás Duch Svatý, když
se mu otevřeme v modlitbě.

Bůh je trpělivý, a proto také my
máme mít trpělivost se sebou i s
druhými. Přijímáme lidi kolem nás,
jací jsou? Bůh nám dává čas – jak
ho využíváme?

