
Postní doba 2020

 Milí farníci, vstupujeme do vzácné doby. Čtyřicet dní se budeme společně i každý sám za sebe připravovat 
na obnovení našeho křtu při Velikonocích. V tomto listě najdete podněty pro dobré prožití postní doby. Ať nám 
k tomu náš Pán žehná.

 Popeleční středa 26. 2. v 18:00 v kostele ve Vodňanech - mše svatá s popelcem 
 čtvrtek 27. 2. od 18:15 na faře ve Vodňanech – Jak číst a modlit se nad Biblí 
 první neděle postní 1. 3. 2020
 - Mše svatá bude pro všechny farníky ve Vodňanech od 9:30
 - Prosíme řidiče, kteří jsou ochotni pomoci s dopravou starších farníků, aby se přihlásili
 - Prosíme farníky, kteří potřebují pomoci s dopravou na mši, aby se přihlásili
 - Po skončení bohoslužby jsou všichni zváni do farní kavárny na faře ve Vodňanech
 pátek 6. 3. v 18:00 na faře ve Vodňanech – příprava na nedělní liturgii a modlitba nad nedělním evangeliem 
 sobota 7. 3. od 15:00 na Lomci – duchovní obnova s Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem o kříži 
 čtvrtek 19. 3. v 18:00 v kostele ve Vodňanech – Moravské pašije s Víťou Marčíkem 
 čtvrtek 26. 3. v 17:30 v kostele ve Vodňanech – společené slavení svátosti smíření pro dospělé i děti
 sobota 4. 4. od 15:00 na Lomci – duchovní obnova s Michalem Pulcem nad Bachovými pašijemi 

 modlitební skupinky  
 - třikrát během postní doby se setkat ke společné modlitbě 
 - přibližně 4 – 12 lidí 
 - texty k modlitbě jsou připravené kněžími 
 - modlitba směřuje hlavně k našim nevěřícím přátelům
 postní štafeta 
 - 24 hodin pouze o vodě 
 - zápis na jednotlivé dny při mši sv. na Popeleční středu nebo v neděli 1. 3.  
 - návrhy na úmysl postu prosím pište do neděle 23. 2. 
 prosba o požehnání pro město Vodňany
 - modlitba ve dvojicích (je možné i ve více lidech) 
 - procházet ulicemi našeho města a modlit se za jednotlivé domy a jejich obyvatele 
 - modlitba může mít jakoukoliv formu, klidně tichá 
 - označit promodlenou ulici špendlíkem na mapě v kostele

A na závěr…
  Prosím, nezapomeňte na Velikonoce. Díky Bohu máme možnost v naší zemi slavit tyto krásné svátky 
veřejně, svobodně a v míru. Využijme toho, prosím. Přesné časy bohoslužeb ještě doladíme, ale už teď vás zvu 
na Velikonoční vigilii 11. 4. a po ní společnou oslavu Kristova vzkříšení na faře ve Vodňanech. 

Váš otec Josef

MS - mše svatá, BS - bohoslužba slova


