
 

FARNÍ HLÁŠENÍ – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

− Dnešní sbírka je určená na „Svatopetrský haléř“. 

 

− 26. února začíná Popeleční středou postní doba. Mše svaté v Děkanském kostele 

v 9.00 hod. ráno a 18.00 hod. večer. Při mši svaté požehnáme popel a pak tímto 

popelem označíme hlavy věřících. 

 

− V pátek 28. února bude v 17.15 hod. křížová cesta, po mši svaté v 18.45 schůzka 

ministrantů. 

V klášteře bude modlitba křížové cesty v neděli v 17.15 hodin. 

 

− V sobotu 29. února začíná Půst chlapů. Sejdeme se v kostele ve 4.45 ráno. Letošní 

téma: Svobodný pro lásku. 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME: 

 

−  Během víkendu 28. 2. – 1. 3. budou v naší farnosti bohoslovci arcibiskupského 

semináře z Prahy prožívat duchovní obnovu. Zveme Vás na společnou mši svatou  

v sobotu 29. 2. od 18.00 hod. a také v neděli 1. 3. do 9.00 hod.  

Po nedělní mši svaté se sejdeme na faře u společné kávy a zákusků.  

 

− V postní době připravujeme Půst chlapů, každou sobotu od 4.45 – 8.00.  

V programu – Mše svatá s ranními chválami, promluva, zamyšlení, snídaně  

a společenství. Téma: Svobodný pro lásku. 

 

- Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto Diecézní charita společně  

s pastoračním týmem biskupství obnovili dříve zaběhlou postní akci, která se také 

nazývala postní kasičky. Příspěvky budou rozděleny na dvě části. Polovina bude 

použita, prostřednictvím Diecézní charity na pomoc nemocným a polovina bude 

použita na činnost Pastoračního střediska. Děkujeme za vaši podporu.    

         Pastorační tým a Diecézní charita 

České Budějovice 

− "Najdi sám sebe – to je název akce pro mládež ve věku od 13 do 17 let, která 

proběhne o víkendu od 6. do 8. března. Bylo by skvělé, kdyby mládež našla odvahu 

a neváhala se do akce zapojit. Spát budeme v klášteře u kapucínů, čekají nás 

společné hry, modlitby a taky sobotní zážitková hra. Akce bude zakončena v neděli 

společným obědem. Podrobnější informace budou včas vyvěšeny v kostelních 

nástěnkách. 

 

−  V pátek 20. března a v sobotu 21. března chystáme pro starší děti z náboženství 

postní setkání 24 hodin v klášteře kapucínů. Tentokrát na téma "Biblické pátrání."  

Děti se mohou přihlašovat u svých katechetů. 


