FARNÍ HLÁŠENÍ – 34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – KRISTA KRÁLE
− Dnes začíná adventní a vánoční sbírka pro děti z programu Adopce na dálku. Děkujeme za
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Vaši nanční podporu. Kasičky v podobě králů najdete v kostele. Požehnaní malých kasiček,
které si vyrobí děti na náboženství bude v neděli na Krista Krále v děkanském kostele v 9.00 h.
Na adventní soboty 4., 11. a 18. 12. připravujeme mariánské mše svaté při svíčkách se zpěvy
staročeských rorátů v Kašperských Horách vždy v 7.00 h ráno v kostele sv. Markéty.
Jako loni je možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1.–8. listopadu, ale
během kterýchkoli osmi dní v měsíci listopadu dle vlastní volby.
Ve středu je možné se zapojit do iniciativy Červená středa, tedy do mezinárodní připomínky
lidí pronásledovaných pro své náboženské přesvědčení.
O první adventní neděli při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců. Další možností je
využít ještě žehnání věnců s možností zakoupit si jej na Mouřenci ve 14.00 h.
Nový letáček k modlitbě Živého růžence najdete u bočního oltáře farního kostela.
Začíná synodální proces v naší farnosti. Jedná se o důležitou věc úzce související
s budoucností a životem církve, proto vás chceme vyzvat k zapojení do synody. Budeme
pracovat v existujících společenstvích. Jednotlivé skupinky (mužů, žen, akolytů a dalších
společenství) dostanou informace prostřednictvím moderátorů skupinek.

PŘIPRAVUJEME:

fi

− 5.12. Sbírka na bohoslovce Českobudějovické diecéze.
− V neděli 5. prosince po mši svaté v 9.00 h přijde svatý Mikuláš do kostela sv. Václava v
Sušici, aby se mohl setkat s dětmi, pozdravit je a obdarovat.
− Zájemci o svátost biřmování se mohou hlásit v sakristii kostela sv. Václava.
− V sušické farnosti je již od minulého století v adventní době tradice putovních modlitebních
obrazů. Téma obrazů je inspirováno Evangeliem svatého Lukáše: „Protože se po ně nenašlo
místo pod střechou.“ (Lk 2, 1-14). Při rozjímání u obrazu se připravujeme na dobu vánoční a
vyjadřujeme ochotu přijmout Svatou Rodinu pod naší střechu. V Sušici jsou tři obrazy, tedy „tři
linky“. Jelikož někteří účastníci již byli povoláni na věčnost, bylo by dobré doplnit řady o
mladší ročníky, aby každý den v době adventní putoval obraz od domu k domu, od rodiny
k rodině.
Kdo by měl zájem, ať se přihlásí v sakristii a zapíše do seznamu.

