FARNÍ INFORMACE
BOHOSLUŽBY
Neděle 3. 3. 8. v mezidobí
Pondělí 4. 3.
Úterý
5. 3.
Středa

6. 3. Popeleční středa

Hořice - farní kostel

9:00
12:00
12:00
18:00
8:00
18:00
8:00
9:00

-

Čtvrtek 7. 3.
Pátek
8. 3.
Sobota 9. 3.
Neděle 10. 3. 1. postní
DALŠÍ INFORMACE
Farní kafe: dnes po mši svaté na faře - příležitost pro vzájemné setkání
Povídání o pouti: dnes od 17:00 na faře
Předpostní setkání: v úterý od 18:00 na faře - večer před začátkem postní doby - radujme se,
veselme se, hodujme, jezme a pijme - půst začíná až ve středu ☺
Popeleční středa: den přísného postu – v tento den je nařízen půst zdrženlivosti od masitých
pokrmů a zároveň půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta.
Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 18. do
dokončeného 59. roku života. Mladistvým mezi 14. a 18. rokem a po dovršení 59. roku se v
těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce
nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují.
Adorace na Popeleční středu: od 13:00 do 17:50 - prosím o zapsání, aby v kostele
vždy někdo byl

Křížové cesty: budeme se modlit v pátek od 18:00 - po nich bude mše svatá
Postní brožurky: k rozebrání na stolku - obsahují zamyšlení nad Vyznáním víry
Postní kasičky: pro odkládání postní almužny (toho, co ušetříme postem) - jsou k dispozici v
kostele - ušetřené peníze budou věnovány potřebným lidem v našem okolí
Sbírka Svatopetrský haléř: dnes
Duchovní obnova farnosti: děkuji všem za účast i za přinesení dobrot k jídlu
Záložky pro četbu Starého zákona: v pořadí 2. záložka k rozebrání na stolku v kostele
Příležitost ke svátosti smíření: v pátek od 16:00 do 17:30 na faře nebo kdykoli na požádání nebojte se požádat

