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.
Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před mší sv. ve všední den.
Adorace Nejsvětější svátosti vždy ve středu v 17.30.

KVĚTEN 2018
Májové pobožnosti v měsíci květnu – po každé mši svaté
Út 1. května

- sv. Josefa Dělníka, státní svátek

Čt 3. května

- Svátek sv. Filipa a Jakuba ml., apoštolů
první čtvrtek v měsíci, po mši svaté eucharistický
průvod s modlitbami za duchovní povolání

Pá 4. května

- první pátek v měsíci, po mši svaté výstav Nejsvětější
Svátosti

So 5. května

- první sobota v měsíci, 9.00 mše svatá v kostele,
11.30 poutní mše sv. v kapli v Břilicích
15.00 poutní mše sv. v kapli v Branné

Ne 6. května

- 6. neděle velikonoční, první neděle v měsíci,
mše svatá v 9.00 se zaměřením na rodiny s dětmi

Út 8. května

- Panna Marie, Prostřednice všech milostí, státní svátek
9.30 mše svatá (u příležitosti akce Žehnání motorek;
viz plakát)

Čt 10. května

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

Ne 13. května

- 7. neděle velikonoční, Den matek

Po 14. května

- Svátek sv. Matěje, apoštola

St 16. května

- Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
poutní mše sv. v 18.30 v kapli sv. Jana Nepomuckého
na Kopečku
(tento den mše sv. v hl. kostele nebude)

So 19. Května - 15.00 poutní mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého
v Lužnici
Ne 20. května

- SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – Boží
hod svatodušní

Pá 25. května

- Noc kostelů (mše sv. v 18.30, poté program do 22.00)

So 26. května

- v 10.30 slavnostní svěcení slatiny čb biskupem Mons.
Vlastimilem Kročilem u příležitosti Otevírání lázeňské
sezóny, altán u Bertiných lázní
v 17.00 zpověď a generální příprava na 1. sv. přijímání

Ne 27. května

- Slavnost Nejsvětější Trojice,
při ranním mši svaté 1. svaté přijímání

Čt 31. května

- SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO

PROHLÍDKY KOSTELA
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota - od 15.00 hodin.
Součástí prohlídky je výstava velkoformátových fotografií spolku
Člověk a Víra v křížové chodbě.
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Setkání při kávě ve farním sále - každou neděli po ranní mši svaté
Pravidelná setkání dětí a mládeže jsou oznámena na nástěnce v kostele a
na internetu.
_____

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

