ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBOŇ
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Třeboň: Neděle 9.00 a 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So: každá první sobota v měsíci 9.00
Jednou za měsíc mše sv. v Domově seniorů – bude upřesněno
Modlitba růžence v kostele před každou mší svatou.
Křížová cesta v postní době: neděle 8.30 a pátek 18.00 hodin (místo
modlitby růžence).
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší sv. ve všední den.
Adorace Nejsvětější svátosti vždy ve středu v 17.30.

BŘEZEN 2020
Ne 1. března

- 1. neděle postní

Pá 6. března

- první pátek v měsíci,
17.30 (přede mší svatou) prvopáteční adorace a litanie
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

So 7. března

- první sobota v měsíci
mše svatá v 9.00

Ne 8. března

- 2. neděle postní,
mše svatá v 9.00 se zaměřením na rodiny s dětmi,
mši hudebně doprovodí Chrámový dětský sbor

Čt 12. března

- druhý čtvrtek v měsíci, mše svatá za Mobilní hospic
sv. Kleofáše, poté modlitební setkání

So 14. března

- v 9.00 mše svatá (poté ve farním sále Vincencké
společenství)

Ne 15. března

- 3. neděle postní

Čt 19. března

- Slavnost sv. Josefa

Ne 22. března

- 4. neděle postní
V 17.00 hodin ve farním sále setkání hrkačů a
příznivců, přednáška o Turínském plátně

St 25. března

- Slavnost Zvěstování Páně

Ne 29. března

- 4. neděle postní (začátek letního času)

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Setkání při kávě ve farním sále je každou neděli po ranní mši svaté.
Pravidelná setkání dětí a mládeže jsou oznámena na nástěnce v kostele a
na internetu.
PROHLÍDKY KOSTELA
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota - od 15.00 hodin.
PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY A POHLEDNIC
Prohlídka a nákup nabízené literatury je možný v rámci prohlídky
kostela, popř. po mši svaté.
_____
Duchovní správce v Třeboni spravuje kromě Třeboně ještě farnosti
Majdalena, Chlum u Třeboně, Lutová, Stráž nad Nežárkou a Novosedly
nad Nežárkou.
Web farnosti www.trebon.farnost.cz

