ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBOŇ
Farní kostel Panny Marie Královny a svatého Jiljí
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Neděle
Út, St, Čt, Pá

9.00 a 18.30
18.30

První sobota v měsíci mše v kostele v 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.

ZÁŘÍ 2019
Ne 1. září

- 22. neděle v mezidobí
mše svatá v 9.00 hodin se zaměřením na rodiny s dětmi

Čt 5. září

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

Pá 6. září

- první pátek v měsíci,
17.30 (přede mší svatou) prvopáteční adorace
s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

So 7. září

- první sobota v měsíci, 9.00 mše svatá

Ne 8. září

- 23. neděle v mezidobí

Čt 12. září

- druhý čtvrtek v měsíci, mše sv. za Hospic sv.
Kleofáše

So 14. září

- Svátek Povýšení svatého Kříže

Ne 15. září

- 24. neděle v mezidobí

So 21. září

- Svátek sv. Matouše

Ne 22. září

- 25. neděle v mezidobí

Pá 27. září

- sv. Vincenc z Paula

So 28. září

- Slavnost sv. Václava, státní svátek
slavná mše svatá v Třeboni v kostele v 9.00
poutní mše svatá v Novosedlech n. Než. v 18.00
poutní mše svatá v Domaníně v 18.00

Ne 29. září

- 26. neděle v mezidobí

PROHLÍDKY KOSTELA
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota - od 15.00 hodin.
VÝSTAVA V KOSTELE
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

