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5. NEDĚLE POSTNÍ
Svátky v týdnu:

Pondělí 19. 03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Neděle 25. 03. Květná neděle

 Dnes ve 14.30 pobožnost křížové cesty.

 V neděli 18. 3. 2018 v 15.30 se koná třetí zkouška Pašijových her. Prosíme o
účast v co největším počtu jak dlouholeté účastníky tak i zájemce nové. 

 Tak jako v minulých letech si za organizační pašijový tým dovoluji poprosit
o pomoc:

* Se stavbou kulis na pašijové hry - případné zájemce (muže) prosíme, aby přišli
příští sobotu 24. 3. v 8 hodin na kopec na Libušíně

* Dále  velmi  prosíme  farníky (muže  i  ženy) o pomoc  s  hlídáním postavených
pašijových kulis.

 V nočních hodinách bude hlídat kulisy profesionální bezpečnostní agentura. Případní
zájemci ať se ohlásí panu Součkovi, nebo se zapíší v sakristii.

 V pondělí na slavnost sv. Josefa budou mše sv. v 8.00 a 18.00.

 V  sobotu  24.3.2018  před  Květnou  neděli  zve biskup  Vojtěch  na  setkání
mladých do Brna.  Začátek v 8.30 v katedrále. Pokud máš čas a chuť, přijeď
již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše
svatá,  křížová  cesta,  chvály  či  muzikál).  Přespání  z  pátka  na  sobotu  pro
předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150
Kč.  Podrobnosti  k  předprogramu,  dopoledním skupinám a  workshopům a
jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na
webu: signaly.cz

 Příští neděli při mších sv. 7.30 a 10.30 budou žehnány ratolesti a budeme si
připomínat  slavný  vjezd  Ježíše  do  Jeruzaléma.  Proto  si  nějaké  ratolesti
opatřete. 

 V neděli 25. 3. 2018 v 15.30 a v 19.00 se koná generálka pašijových her.
Prosíme o účast v co největším počtu jak dlouholeté účastníky tak i zájemce
nové.
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