
FARNÍ HLÁŠENÍ – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

− Kostel na Andělíčku v září je otevřený pro poutníky v neděli od 14.00–17.00 h. 

− V pondělí se můžete od 18.00 h připojit k modlitbě za závislé s komunitou Cenacolo 

a ve 20.00 h na ni navážou Modlitby žen, úvodní zamyšlení bude na téma 

„Dary nedokonalosti“. 

− V každé úterý setkávání maminek s malými dětmi na faře v Sušici vždy od 10.00 h 

− Středeční i čtvrteční mše sv. už bude sloužena v 18.00 h u Sv. Václava. Před čtvrteční 

bohoslužbou, tedy od 17.30 h, můžete využít přímluvné modlitby. 

− Ve čtvrtek 23. 9. je v 18.00 h mše sv. v kapli v Podmoklech. 

− Od pátku 24. 9. do úterý 28. 9. bude na Srní podzimní Mariapoli hnutí fokoláre. 

Více informací na webu www.focolare.cz nebo plakátech. 

− V sobotu 25. 9. česko-německá poutní bohoslužba na Mouřenci od 14.00 h. 

− Rodiče, nezapomeňte včas přihlásit své děti na výuku náboženství ve škole. Rozvrh 

náboženství najdete na webových stránkách farnosti a nástěnce kostela. Přihlášku 

na náboženství s rozvrhem dostanou děti ve škole. 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME: 

− Pouť v Sušici – 28. září mše svaté v kostele sv. Václava v 9.00 h s doprovodem 

chrámového sboru, hlavní celebrant PhDr. Jáchym Jaroslav Šimek – opat želivský 

a pak večerní v 18.00 h. Bude to zároveň mše svatá s poděkováním za úrodu, 

prosíme, přinášejte dary úrody z vašich zahrad do sakristie kostela sv. Václava 

(do soboty 25.9.) budou použity na výzdobu před oltářem. Od 15.00 h je farní den 

na zahradě fary. 

− Sbírka při slavnosti sv. Václava je určená na opravy farního kostela sv. Václava a fary. 

Děkujeme za všechny Vaše dary a příspěvky. 

− V neděli 3. 10. v 19.00 h vstoupíme v klášteře do slavnosti sv. Františka obřadem 

Transitus. Na pondělí 4. 10. jsou naplánovány bohoslužby v 8.00 a v 18.00 h. Hostem 

bude P. Roman Dvořák. Po večerní mši sv. jste zváni na pohoštění. Bratři kapucíni 

dopředu děkují všem, kdo něco dobrého přinesou. 

− Ve středu 6. 10. je v 9.00 h mše sv. v penzionu na letišti. 

− Ve čtvrtek 7. 10. je v 18.00 h mše sv. v zámecké kapli ve Volšovech. 

− V pátek 8. 10. první pátek – v 19.00 h na faře setkání akolytů. 

− Zveme všechny farníky na diecézní pouť Vzhůru k vodám, která se bude konat 

v sobotu 9. října v Českých Budějovicích. Program začíná v 9.00 h v katedrále sv. 

Mikuláše a pokračovat bude pontifikální mší sv. v 10.30 h v kostele Obětování Panny 

Marie. Předpokládaný konec je v 15.30 h v katedrále sv. Mikuláše, kdy bude 

závěrečné požehnání. Harmonogram celé poutě je na plakátě. Ze Sušice je možnost 

jet vlakem. Prosíme farníky o přihlášku v sakristii. 

− V neděli 10. 10. od 13.30 h česko-německá poutní bohoslužba na Dobré Vodě. 

https://www.focolare.cz/
https://www.focolare.cz/udalosti/dokumenty/send/11-ruzne/732-srni-2021

