FARNÍ HLÁŠENÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE
− Dnešním dnem vstupujeme do liturgie SVATÉHO TÝDNE a Zeleným čtvrtkem do
VELIKONOČNÍHO TRIDUA. Prosím všechny ministranty a akolyty o pomoc s
přípravou liturgie, vždy půl hodiny před zahájením obřadu.
− Ve čtvrtek je večerní mše na památku Večeře Páně v 18.00 hod. Sbírka na Zelený
čtvrtek je určena na květinovou výzdobu v kostele.
− Na VELKÝ PÁTEK bude v 9.00 hod. křížová cesta a velkopáteční obřady odpoledne
v 15.00 hod. Sbírka na Velký Pátek je určena jako příspěvek na život křesťanů ve
Svaté zemi.
− Na Bílou sobotu máme možnost soukromé modlitby u Božího hrobu od 9.00 – 12.00
hod. a od 14.00 – 18.00 hod. Velikonoční vigilie začíná ve 20.00 hod. Rozpis služeb
je v sakristii.
− V pondělí bude na faře jarní brigáda.
Prosím ženy o pomoc s úklidem na faře; začátek v 9.00 hod.
− Příležitost ke svátosti smíření bude vždy půl hodiny přede mší svatou (od pondělka
do středy).
− Ve středu od 19.00 hod. je koncert v kostele MB. Účinkuje pěvecký sbor Academia
Mariae Sanctae ze Sušice. Na programu „Sedm slov našeho Pána Ježíše Krista na
kříži“ od Charlese Gounoda. Vstupné dobrovolné.
− Děkuji všem, kteří přispěli do kasiček na postní almužnu. Pán Bůh zaplať.

PŘIPRAVUJEME:
− V pondělí velikonoční přijměte pozvání do Kašperských Hor na „slavnostní krocení
varhanních píšťal v kostele sv. Markéty“ začátek je po mši svaté cca 10.30 hodin.
− V neděli 28. 4. bude od 14.30 hod. Česko - Německá poutní mše svatá na Hůrce.
Připravujeme vikariátní pouť pro děti i dospělé do Lnářů a Kasejovic v sobotu
11.5.2019. Odjezd autobusu v 8.00 hod. od kostela sv. Václava v Sušici. Příspěvek
na autobus 100 Kč dítě a 150 Kč dospělý. Možnost i zakoupit oběd za 70 Kč.
Přihlašovat se můžete do konce dubna v sakristii kostela nebo u kněží a katechetů,
nezapomeňte s sebou přinést i příspěvek na dopravu a oběd.
Pro okolní farnosti možnost svozového autobusu na trase: Hlavňovice 7.25 hod. Velhartice 7.30 hod. - Kolinec 7.40 hod. - Hrádek 7.45 hod. - a přestup v Sušici do
autobusu.
Více viz. plakátek.

