
FARNÍ HLÁŠENÍ – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

− Děkuji všem za poslední sbírku určenou na pomoc křesťanům v zemích Blízkého 

východu. V kostelích a od jednotlivých dárců jsme obdrželi 19.000 Kč. 

 

− Dnes ve 14.00 hod. bude poutní mše svatá na Mouřenci – připomínáme si 800 let 

od založení tohoto místa roku 1220. Homilii poslal opat z kláštera Niederaltaich, 

který byl s německými přáteli pozván.  

 

− Také dnes poutní mše svatá na Kochánově v 15.00 hod. Srdečně zvou P. Robert, 

P. Marek a farníci.  

 

− V pondělí se v klášteře od 18.00 hod. uskuteční modlitba za závislé s komunitou 

Cenacolo a od 20.00 do 21.15 hod. pak Modlitba žen. Setkání uvede krátké 

zamyšlení „Žena jako Maria“. 

 

− Od úterý 26. května bude obnoveno setkávání maminek s malými dětmi od 10.00 h. 

na faře v Sušici. 

 

− Od úterý 26. května bude opět pokračovat příprava dětí na první svaté přijímání 

od 16.00 hod. na faře v Sušici. Dospělí i děti budou nosit roušky, a používat 

dezinfekci rukou. 

  

− Také od úterý 26. května bude obnoveno na faře společenství chlapů ve 20.15 h. 

a biblických tanců od 19.45 hodin. 

 

− Nový termín prvního svatého přijímání je stanoven na neděli 21. června. 

 

− Protože v současné době není možné vyučovat náboženství ve škole, nabízíme od 

příštího týdne farní výuku náboženství. Bude na faře v Sušici vždy ve středu 9.00 - 

10.00 nebo 14.00 - 15.00. Je potřeba se přihlásit u katechetů Vojtěcha a Šárky 

Šmídlových. 

 

− V sobotu večer bude vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého. Mši svatou doprovodí 

kytarová hudba a pak pokračujeme ve společné modlitbě chval.  

 

− Svatodušní vigilie s lucernáriem bude v Kašperských Horách v kostele sv. Mikuláše 

od 21.00 hodin. 

 

− Nedělní mše svatá v 17.00 hod. u sv. Václava bude ponechána do konce května. 

− Podrobný program bohoslužeb najdete na nástěnce a internetových stránkách 

farnosti. 

PŘIPRAVUJEME: 

− Pokud máte doma postní kasičky, tak prosím přineste je do kostela. Celý výtěžek 

sbírky přepošleme na Charitu.   

− 12.6. Noc kostelů.  

− 14.6. Pouť v Čepicích v 9.30 hod. i na Dobré Vodě ve 13.30 hod. 

− 20.6. pěší pouť farnosti na Strašín. 

− 28.6. pouť v Buděticích v 9.30 hod. 


