Březen 2019
VE FARNÍCH OBVODECH MANĚTÍN A PLASY
20192019222020
152015
Mše sv. – Štichovice 17:00

MĚSÍC
pátek
sobota
neděle

1. 3.
2. 3.
3. 3.

Mše sv. – Obora 14:30
8. neděle v mezidobí
Svátost smíření před postní dobou – Manětín po mši sv.
Svátost smíření pro děti – Plasy 14:00 (fara)
Eucharistie pro rodiny s dětmi – Plasy 15:00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí
úterý

4. 3.
5. 3.

středa

6. 3.

čtvrtek

7. 3.

pátek
neděle

8. 3.
10. 3.

Mše sv. – Nečtiny 17:00 (Regionální muzeum)
Setkání nad biblí – Plasy 14:00 (fara)
Setkání kontemplativní modlitby – Plasy 18:30 (fara)
Popeleční středa
Svátost smíření – Manětín, Plasy (fara), Křečov 16:30
Mše sv. – Manětín, Plasy (fara), Křečov 17:00
Příprava na křest a biřmování dospělých – Plasy 18:15 (fara)
Zpověď a duchovní rozhovor – Plasy 18:00 – 20:00 (fara)
Postní křížová cesta – Hvozd 17:15
1. neděle postní: možnost přijetí popelce

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí
středa
čtvrtek
pátek
sobota

11. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.

neděle

17. 3.

Mše sv. – Hvozd 17:00
Výroční den zvolení papeže Františka
Příprava na křest a biřmování dospělých – Plasy 18:15 (fara)
Postní křížová cesta – Babina 17:15
Postní duchovní obnova – Štichovice 9:00 – 13:00
Mše sv. – Obora 14:30
2. neděle postní

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí
úterý

18. 3.
19. 3.

čtvrtek
pátek
neděle

21. 3.
22. 3.
24. 3.

Mše sv. – Nečtiny 17:00 (Regionální muzeum)
Slavnost sv. Josefa: Mše sv. – Manětín 17:00
Setkání nad biblí – Plasy 14:00 (fara)
Setkání kontemplativní modlitby – Plasy 18:30 (fara)
Příprava na křest a biřmování dospělých – Plasy 18:15 (fara)
Postní křížová cesta – Březín 17:15
3. neděle postní: začíná modlitební týden za farnost Plasy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí
čtvrtek

25. 3.
28. 3.

Pátek
neděle

29. 3.
31. 3.

Slavnost Zvěstování Páně: Mše sv. – Plasy 18:00 (fara)
Příprava na křest a biřmování dospělých – Plasy 18:15 (fara)
Zpověď a duchovní rozhovor – Plasy 18:00 – 20:00 (fara)
Postní křížová cesta – Vladměřice 17:15
4. neděle postní

NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V BŘEZNU (PONDĚLÍ 16:00): 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3.
DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA: 24. – 30. 3. PLASY
Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Plasích,
aby rostla jeho radost ze života s Kristem i touha, aby ho poznali také ostatní lidé.

Březen 2019
VÝBĚR INFORMACÍ Z PASTORAČNÍ
RADY
20192019222020
POSTNÍ „VENKOVNÍ“ KŘÍŽOVÉ CESTY
152015
Každý pátek v postní době nabízíme společnou „venkovní“ modlitbu křížové cesty. Začátek
je vždy v 17:15. Místa jsme volili také s ohledem na to, abychom se s modlitbou dostali i tam,
kde naše farní společenství není obvykle příliš zastoupené.
8. březen:
15. březen:
22. březen:
29. březen:

Hvozd
Babina
Březín
Vladměřice

5. duben:
12. duben:
19. duben:

Štichovice
Ondřejov
Plasy

(Velký pátek: hodina bude upřesněna.)

Pokud má být naše modlitební přítomnost na vybraných místech znatelná, je třeba,
abychom se domlouvali na společných odvozech. Nebojte se na nás, prosím, včas obrátit
nebo se mezi sebou na cestách domlouvat.
MŠE KOLEM STOLU
Od dubna vám chceme nabídnout společné slavení eucharistie u vás doma! Vždy jednu
středu v měsíci bychom se místo mše sv. v Manětíně rádi sešli v 18:00 v domě nebo bytě
někoho z vás, našich farníků, na Manětínsku i Plasku. Půjde o „veřejnou“ mši sv., přijít tedy
může kdokoli. Zároveň by bylo dobré, kdyby hostitel pozval třeba i sousedy nebo známé,
kteří normálně do kostela nechodí nebo chodit už z důvodu nemoci apod. nemohou. Mše
sv. bude slavena na konkrétní úmysl hostitele/hostitelské rodiny. Místo úkonu kajícnosti
proběhne vždy žehnání bytu/domu a jeho obyvatel. I v tomto případě je důležité
domlouvat se na společných cestách na místa slavení. Ti, kdo by svůj byt nebo dům chtěli
na „Mši kolem stolu“ nabídnout, se mohou zapisovat do připraveného formuláře. Přesné
datum s nimi pak domluvíme.
V KRÁTKOSTI
- Od dubna znovu nabídneme možnost „Manětínské čajovny“.
- Květnové mariánské pobožnosti se pokusíme rozšířit i na pár míst plaské části
farnosti.
- 29. června proběhne v Plasích „Farní Prknaf“.
- Poslední srpnový den zahájíme každoroční farní putování po stopách cisterciáků.
Tentokrát do Waldsassen.
- 8. září 2019 proběhne v Manětíně Farní den! Už teď si, prosím, udělejte na toto
nedělní odpoledne (14:00 – 18:00) ve svých diářích čas.
- V říjnu se kromě setkání členů „Živého růžence“ budeme štafetově modlit za
konkrétní oblátské misijní projekty po celém světě.
- V adventní době se už teď můžeme těšit na „rorátní“ mše sv.
PRAVIDELNÉ MŠE SV.
NEDĚLE: 8:00 Manětín; 9:30 Křečov; 11:00 Plasy; 14:00 Nečtiny.
VŠEDNÍ DNY: Manětín: St 17:00; So 17:00

Žebnice: Pá 16:00
(Regionální muzeum): 1. a 3. Po 17:00

Plasy: Čt 9:00
Obora: 1. a 3. So 14:30 Nečtiny
Hvozd: 2. Po 17:00

Více informací na www.farnostplasy.cz a www.farnostmanetin.cz

