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12. 02. 2017 – 26. 02. 2017

NEDĚLE 12. 02.: 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. BENEDIKT ANIÁNSKÝ
09:00
- mše sv.
•
11:00
- mše sv. - slovensky
•
18:00
- mše sv.
•
PONDĚLÍ 13.02.: SV. KATEŘINA RICCIOVÁ
18:00
- mše sv.
•
ÚTERÝ 14.02.: SV. VALENTIN
18:00
- mše sv.
•
STŘEDA 15.02.: SV. JIŘINA, BL. FRANTIŠKÁNŠTÍ MUČEDNÍCI PRAŽŠTÍ
09:00
- mše sv.
•
ČTVRTEK 16.02.: SV. JULIÁNA
14:15
- Náboženství všem odpadá – JARNÍ PRÁZDNINY
17:00
•
18:00
- mše sv.
•
PÁTEK 17.02.:
SV. ALEXIUS A DRUHOVÉ
18:00
- mše sv. + nešpory
•
po ní
- RADOSTNÝ VEČER v Modrém sále kostela
•
SOBOTA 18.02.: SV. SIMEON
09:00
- mše svatá
•
15:30
- mše svatá - - Štěnovice
•
NEDĚLE 19.02.: 7.NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ BL. GODŠALK
09:00
- mše sv.
11:00
- mše sv. - slovensky
18:00
- mše sv.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - Mt 5,17 - 37a
Ježíš volá k plnění přikázání:- Pane Ježíši, voláš nás
k důslednému plnění tvých přikázání a slibuješ, že kdo
se bude jimi řídit, ten bude v nebeském království veliký.
Dej nám poznání, že tato přikázání nás chrání a vedou
k naplnění našeho poslání. Amen.

PONDĚLÍ 20.02.: SV. NIKEFOR
18:00 - mše sv.
•
ÚTERÝ 21.02.: SV. PETR DAMIÁNI
18:00 - mše sv.
•
STŘEDA 22.02.: STOLEC SVATÉHO PETRA
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK 23.02: SV. POLYKARP
09:30 setkání dříve narozených na faře (Klatovská 176)
•
14:15 náboženství - skupina M na faře (Klatovská 176)
•
15:00 náboženství - skupina V na faře (Klatovská 176)
•
16:00
náboženství - skupina S na faře (Klatovská 176)
•
18:00
mše sv.
•
19:00
příprava
dospělých ke svátosti – křtu a biřmování
•
PÁTEK 24.02.: SV. MODEST
08:00 – 24:00 – ADORACE v kapli sv. Vincence, Klatovská 176
18:00 - mše sv.
•
po ní
- úklid kostela
•
19:00 - setkání mládeže na faře (Klatovská 176)
•
SOBOTA 25.02.: SV. VALBURGA
09:00 - mše sv.
•
NEDĚLE 26. 02.: 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ/ SV. ALEXANDR
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. - slovensky
•
18:00 - mše sv.
•

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Mt 5, 38 - 48
„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Pane Ježíši, Ty chceš naše dobro, ale copak my můžeme
být takoví, jako je Bůh? Ty nám říkáš: „Do nebe, k Bohu,
nemůže přijít nic nečistého! Usiluj o to‘ Odevzdej mi
všechny své slabosti a já už se postarám!“ - Díky, Pane!

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Mt 6, 24 - 34
„Nedělejte si starosti o svůj život!“ Pane Ježíši! Dáváš
nám radu, abychom si nedělali starosti o naše zabezpečení, ale snažili se dělat to, co poznáváme, že chceš ty
a potom nám v životě nebude nic chybět. Pomoz nám to
uskutečňovat. Amen.
17. 02. RADOSTNÝ VEČER
Srdečně zveme farníky a přátele na společné prožití
večera, ve kterém nebude chybět: mše sv. (18:00 h.) společná modlitba nešpor; přípitek a večeře; vystoupení harmonikáře Karla Kekeši (19:45); radostné sdílení, (20:15);
hudba Milana Broučka (21:00); „Bombola“(22:30); Modlitba k ukončení dne (23:45) a závěr setkání

