
FARNÍ HLÁŠENÍ – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

− Dnes máme volby do Farní rady, děkuji všem, kteří se aktivně zapojili.  

Každý oprávněný volič může vybrat dvě osoby. Volbu zvolené osoby, prosím, 

proveďte natrhnutím okraje lístku u jména dotyčné osoby. Obdobně jako to bylo 

minulou neděli při sčítání účastníků bohoslužby. 

Na konec lístky odevzdejte do košíků u vchodů kostela. 

Konečný seznam nových členů Farní rady zveřejníme do konce října.   

  

− Pod kůrem i v sakristii najdete poslední krabičky „Svatováclavských oplatek“  

z naší farnosti. Děkuji a dobrou chuť ☺ 

 

− V úterý 15. 10. je na faře od 16. hod. setkání dětí, které letos chtějí přistoupit 

k Prvnímu svatému přijímání. 

 

− Ve čtvrtek je mše svatá v Děkanském kostele v 18.00 hod.; od 17.30 souběžně se 

svátostí smíření je možné požádat o přímluvnou modlitbu na kůru.  

 

− V pátek po večerní mše svaté je Setkání biřmovaných od 19.00 hod. na faře.  

 

− Na bočním oltáři sv. Kosmy a Damiána najdete nový letáček Živého růžence. 

 

− V naší farnosti chceme i zahájit přípravu na křest dospělých. Pokud byste věděli o 

někom ve vašem okolí, kdo projevuje o křest zájem, ať se přihlásí rovnou u faráře.   

 

Příští neděli 20. 10. 2019 bude Misijní neděle a Misijní jarmark. Ve všech kostelech na celém 

světě se budeme modlit za misie a finanční sbírka při mši svaté bude podporovat 

Papežské misijní dílo – šíření víry. Před kostelem sv. Václava v Sušici po 9.00 mši sv. 

chceme uskutečnit tradiční Misijní jarmark, kde nabízíme také občerstvení. Chtěli 

bychom poprosit ochotné ženy i muže, kteří by napekli nebo připravili něco dobrého, a 

tím také přispěli na dobré dílo. Své výrobky přineste v neděli přede mší sv. Šárce Šmídlové 

nebo dejte na stůl vzadu v kostele. Výtěžek z Misijního jarmarku bude odeslán 

Papežskému misijnímu dílu na podporu dětí. Moc děkujeme. 

 

PŘIPRAVUJEME: 

− Pouť do Prahy za sv. Anežkou českou 9. 11. 2019. Máme ještě 33 míst v autobusu. 

Přihlásit se můžete u P. Marka Donnerstag a obdržíte podrobné informace.  

Cena poutního zájezdu 450,- Kč. 

− 26. 10. 2019 vystoupí v Kašperských Horách křesťanský sbor MUSICA ANIMATA 

od 17.00 hod. (kostel sv. Markéty). 

-  V neděli 27. 10. oslavíme posvěcení kapucínského kostela, večerní liturgii bude 

předsedat br. Dismas Tomaštík, kapucínský provinciál. Bohoslužbu hudebně 

doprovodí farní sbor. 


