NOVINY FARNÍ RODINY

MŠE SVATÉ 1. – 15. 3. 2020 VE FARNOSTI BENÁTECKÉ
MM – farní kostel sv. Máří Magdalény v Benátkách Městě
NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách

Slavnosti a svátky i památky
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MŠE SVATÁ

1.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ

8:30 Zdětín
10:00 MM
9:30 pobožnost křížové cesty (MM)

5.3. Čtvrtek po 1. neděli postní
9:00 pobožnost křížové cesty (NPM)
6.3. Pátek po 1. neděli postní
18:00 pobožnost křížové cesty (MM)
8.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ

8:30 Předměřice
10:00 MM
9:30 pobožnost křížové cesty (MM)

St 11.3. Středa po 2. neděli postní
18:00 MM
Čt 12.3. Čtvrtek po 2. neděli postní
9:00 NPM
po mši svaté pobožnost křížové cesty
Pá 13.3. Pátek po 2. neděli postní
18:00 pobožnost křížové cesty (MM)
So 14.3. Sobota po 2. neděli postní
mše sv. ze 3. NEDĚLE POSTNÍ 18:00 Kostelní Hlavno
Ne 15.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ

8:30 Zdětín
10:00 MM
9:30 pobožnost křížové cesty (MM)
1.-13.3. zastupuje J.M. Libor Bulín,
probošt a vikář staroboleslavský (tel.: 602 542 847)
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POSTNÍ PROGRAM
Křížové cesty
Ve farním kostele sv. Máří Magdalény
v pátek a v neděli půl hodiny přede mší
svatou.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Starých Benátkách ve čtvrtek po mši
svaté.
Zpovídání
V době postní vždy v pátek přede mší
svatou od 17 hod., jindy po domluvě.
Neodkládejte svatou zpověď, neodkládejte své obrácení.
Postní snažení
Jako každý rok naše postní odříkání
může, a má, přinést i viditelné plody v
podobě pomoci potřebným. Můžete si
odkládat ušetřené peníze stranou nebo
přímo do postní kasičky („postničky“),
jež jsou k dispozici v kostele. Společně je
potom přineseme o slavnosti Zmrtvýchvstání na mši svatou. Letos v naší farnosti chceme pomoci: Mamince, aby mohla
být se svými dětmi.
Slavnost sv. Josefa
19. 3. letos připadá na čtvrtek, mše
svatá bude jako obvykle ve Starých Benátkách v 9 hod.
Slavnost Zvěstování Páně
25. 3. oslavíme mší svatou ve farním
kostele v 18 hod.

1. března 2020

Předvelikonoční úklid
Ve farním kostele v Benátkách n.J. je
plánován na pá 3.4. od 15 hod.
Farní postní rekolekce
V sobotu před Květnou nedělí (tj. 4.4.)
bude dopoledne na faře postní rekolekce.
Začínáme mší svatou v kostele sv. Máří
Magdalény v 8 hod. Končíme v poledne.
Kazatel by měl být MUDr. Vojtěch Novák, vikář rakovnický.
Akce pro varhany
Po lednové komentované prohlídce
Benátek (11.774 Kč) a dětském dni s
divadlem (10.635 Kč) je k dnešnímu dni
na účtu na opravu varhan 296..425 Kč.
Další akcí bude „Běh pro varhany II“
spojený s jarním opékáním vuřtů a přednáškou o historii automobilů Škoda v
sobotu 28.3.2020. Neváhejte a poběžte.
Farní rada
Po rezignaci pí. Zuzany Hoškové na
členství ve Farní radě (gratulujeme k
narození syna Eliáška!) byla tato doplněna dalším členem v pořadí zvolených: pí.
Helenou Husákovou.
Tříkrálová sbírka 2020
Díky štědrosti dárců se v naší farnosti
vybralo 62.439 Kč.
Roma
Letos podruhé (v pondělí) odlétám do
Říma, abych mohl před létem obhájit
svou disertaci z kanonického práva. Prosím přijměte tuto pro vás těžkost a modlete se za mne, abych zvládl zapracovat
poznámky a odevzdal svou práci.
Váš P. Marek

