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 Dnes po večerní mši svaté zveme na adoraci s chválami do farního kostela.  

 V pondělí 24. února po ranní mši svaté bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při 
úklidu. 

 Ve středu je Popeleční středa – den přísného postu (půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a půst 
újmy závazný pro katolíky od 18 do 60 let). Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní 
obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 
Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice s udílením popelce. Všechny děti, 
mládež a dospělé zveme na mši svatou. V 16.30 hodin bude sloužena mše svatá s udílením popelce 
v Lískovci a ve Starém Městě. 

 Setkání společenství Lectio Divina proběhne ve čtvrtek 27. února v 16.00 hodin v klášteře. 

 Zveme na celodenní adoraci v pátek 28. února do farního kostela. Adorace bude zahájena po ranní 
mši svaté a ukončena před večerní mši svatou. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu 
v kostele.  

 V pátek 28. února zveme od 17.20 na křížovou cestu, kterou povedou farní evangelizační buňky, a 
po ní na mši svatou s postní promluvou P. Daniela Víchy. 

 Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti. 

 Pro postní dobu se opět nabízí Postní almužna. Je to dobrovolná aktivita, která nemá být „další 
sbírkou“, ale formou prohloubení prožívání postní doby, ve které má být naše odříkání spojeno 
s pomocí potřebným – tedy s almužnou. K dispozici jsou skládací postničky, do kterých je možné 
almužnu v rodinách během postní doby střádat. Postničky si můžete vyzvednout vzadu v kostele. 

 Ve dnech 6. - 8. března se uskuteční víkendovka pro ministranty. Bližší informace na vývěsce. 

 Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu farní duchovní 
obnovy. 

 Chrámový sbor se potýká s nedostatkem zpěváků a zpěvaček. Pokud byste se k nám chtěli přidat, 
zkoušíme každý pátek od 19.00 hodin na kůru sv. Jana Křtitele nebo nahoře v sále na staré faře. 
Jedinou podmínkou je touha Boha velebit svým hlasem při liturgii. Prosíme, neváhejte. Těší se na 
vás kolektiv sboristů a sbormistr Miroslav Maňoušek.   

 


