
FARNÍ HLÁŠENÍ – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 

 Po prázdninách chceme obnovit mši svatou v kaplích kolem Sušice.  

Sejdeme se v pondělí 18. 9. 2017 ve Chmelné a Podmoklech,  

kde v 18 hod. bude mše svatá.  

 

-   Od úterý 19. září bude opět Setkávání maminek s malými dětmi  

vždy od 10.00 do 11.00 na faře v Sušici 

 

-  Pravidelné schůzky ministrantů vždy 2. a 4. pátek v měsíci po mši svaté v 18:45. 

Všichni jsou srdečně zváni ke službě u oltáře již na večerní mši svatou v 18:00. 

Schůzky budou obsahovat modlitbu, výklad a praktický nácvik dovedností 

ministranta, hru  

a soutěž, která se bude vyhodnocovat při farní mši svaté v pololetí a na konci 

školního roku. Může přijít i každý, kdo by chtěl začít ministrovat. 

První schůzka v pátek 22.9.2017 od 18:45 na faře tentokrát s otcem Markem 

Donnerstagem. 

 

-  Celodiecézní pouť 

Přihlašování do autobusu na Celodiecézní pouť v Táboře v sobotu 23. září bylo 

ukončeno! Protože se přihlásilo málo lidí, spojíme se s poutníky ze Strakonic. Proto 

se odjíždí dřív, už v 6.15 od kostela sv. Václava v Sušici. 

V programu jsou přednášky pro dospělé v centru města, mariánské procesí, 

poznávací a sportovní aktivity pro děti, lov zážitků pro teenagery a divadlo. 

Dále možnost svátosti smíření a získání plnomocných odpustků při příležitosti 100. 

výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Na závěr bude sloužena mše svatá otcem 

biskupem Pavlem Posádem na Klokotech. Kdo hůř chodí, může z Tábora na 

Klokoty využít připravenou dopravu. 

Cena: dospělý 300,-; dítě 250,- (vstupné a doprava).   

 

-  Na školách v Sušici již začala výuka náboženství. Chceme připomenout a 

povzbudit rodiče, aby přihlásili svoje děti na výuku náboženství ve škole, pokud 

tak již neučinili. Aktualizovaný rozvrh náboženství najdete na webových stránkách 

farnosti Sušice. 

 

 

PŘIPRAVUJEME: 

-  Ve čtvrtek 28. září máme v naší farnosti slavnost sv. Václava s poděkováním za 

úrodu a piknikem na farní zahradě. Můžete proto začít nosit ukázky vaší úrody 

(ovoce, zelenina) do sakristie kostela sv. Václava, budou vystaveny před oltářem.  

Pak v 15 hod. bude piknik na farní zahradě. 
 

 


