FARNÍ HLÁŠENÍ – 1. NEDĚLE POSTNÍ
− V postní době můžeme už po několikáté přispět na postní almužnu do kasiček
v našem kostele. Výtěžek bude tradičně věnován na pomoc pro LIKVIDACI LEPRY –
Společenství pomocníků misijních leprosárii, které pomáhá malomocným po celým
světě. Podrobné informace o působení této organizace s prosbou o finanční podporu
jsme mohli najít v předposledním čísle KT 9/2019.
− V pondělí 11.3. a úterý 12.3. budeme slavit první svátost smíření dětí v kostele
sv. Václava v Sušici.
− Ve čtvrtek po večerní mši svaté setkání Farní rady na faře.
V klášteře od 19.00 hod. večer chval.
− V pátek v 17.30 křížová cesta přede mší svatou. Povedou ji naši akolyté.
− Zveme zájemce o svátost biřmování na první setkání přípravy, která se uskuteční na faře
15.3. v 19 hod. (náhradní termín 16.3. v 19 hod.)
− V sobotu pokračuje „půst chlapů“ od 4:45 v kostele, na téma: žalmy duchovní zbraně.
Nezapomeňte si vzít s sebou bible; více na plakátcích.
− Zveme na multimediální křížovou cestu! Jednotlivá zastavení budou představovat
hudební videoklipy světových křesťanských kapel s krátkým zamyšlením. Křížová cesta
proběhne v sobotu 16.3. v refektáři kláštera. Začínáme od 14.00 hodin.
− Příští neděli sbírka bude určená na potřeby naši farnosti.
Už delší dobu jsme usilovali o pozemek, který přímo navazuje na farní zahradu, a který
doposud se naházel ve vlastnictví města Sušice. Jedná se o vyasfaltovanou plochu
v rohu zahrady směrem ke kruhovému objezdu. V budoucnu chceme tam připravit
další parkovací místa. Pořizovací cena pozemku je 51.150 Kč.
Děkuji za Vaši finanční podporu pro tento záměr.

PŘIPRAVUJEME:
− Postní duchovní obnova ve Velharticích pokračuje 15. 3. 2019 po večerní mši svaté na
faře. Téma: Pokřtění a poslaní. Zamyšlení nad Dekretem o misijní činnosti církve
„Ad gentes“ a příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Podrobnosti najdete
na plakátu.
− Diecézní charita společně s pastoračním týmem biskupství obnovili dříve zaběhlou
postní akci, která se také nazývala postní kasičky (jedná se o malé kasičky, které si
můžete odnést domu). Příspěvky budou rozděleny na dvě části. Polovina bude
použita, prostřednictvím Diecézní charity na pomoc lidem v nouzi a polovina bude
použita, prostřednictvím pastoračního týmu na pomoc při pastorační činnosti v
diecézi za účelem poznávání Krista naukou a výchovou. Děkujeme za vaši podporu.
Pastorační tým a Diecézní charita České Budějovice

