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.

SRPEN 2018
Čt 2. srpna

- první čtvrtek v měsíci, po mši sv. eucharistický
průvod s modlitbami za duchovní povolání

Pá 3. srpna

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

So 4. srpna

- první sobota v měsíci, 9.00 mše svatá v kostele

Ne 5. srpna

- 18. neděle v mezidobí

Po 6. srpna

- Svátek Proměnění Páně

Čt 9. srpna

- Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, druhý čtvrtek
v měsíci, mše svatá za Mobilní hospic sv. Kleofáše,
poté modlitební setkání

Pá 10. srpna

- Svátek sv. Vavřince

So 11. srpna

- 9.00 Svatohubertská troubená a zpívaná mše

Ne 12. srpna

- 19. neděle v mezidobí

St 15. srpna

- SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Ne 19. srpna

- 20. neděle v mezidobí
Tento den bude v 10.00 sloužena slavná POUTNÍ MŠE
SV. v MLÁCE u příležitosti mláckého výročí,
v 11.00 bude POUTNÍ MŠE SV. v CHLUMU u Tř.

St 22. srpna

- PANNA MARIE KRÁLOVNA
Poutní slavnost budeme v Třeboni mít v neděli 26. 8.

Pá 24. srpna

- Svátek sv. Bartolomějě, apoštola

Ne 26. srpna

- 21. neděle v mezidobí
9.00 POUTNÍ SLAVNOST k Panně Marii Královně,
po mši setkání poutníků a pohoštění ve farním sále.

St 29. srpna

- Umučení sv. Jana Křtitele

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 budou opět zahájena na počátku
školního roku.
_____
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

