LITURGICKÝ KALENDÁŘ A OHLÁŠKY
9. 2. 2020
Neděle

9. února

5. neděle v mezidobí

Pondělí

10. února

Památka sv. Scholastiky, panny

Úterý

11. února

Panny Marie Lurdské—světový den nemocných

Středa

12. února

Středa 5. týdne v mezidobí

Čtvrtek

13. února

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

Pátek

14. února

Pátek 5. týdne v mezidobí

Sobota

15. února

Sobota 5. týdne v mezidobí

Neděle

16. února

6. neděle v mezidobí

Dnes ve 14 hodin při mši ve Světci budou přijati mezi katechumeny další tři zájemci o
křest. Už se pravidelně připravují a časem bude příležitost se seznámit s farností.
Svátost pomazání nemocných bude udělována hromadně 11. února při úterní mši v 17
hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný senior, nebo nemocný, jehož zdravotní stav se v poslední době zhoršil.
Po delší diskuzi, pozorování a zkoumání se pro malý zájem již nebudou konat mše svaté v domově pro seniory v Šanově v sobotu ve 14:30. Pavel Hertl bude v tu dobu docházet za jednotlivými seniory na individuální setkání. Mše svatá tam bude pouze po ohlášení a v blízkosti svátků.
Dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek 13. 2. v 18 hodin na další z oblíbených přednášek PhDr.
Jiřího Wolfa, která přiblíží gastronomii 17. a 18. století ve světle barokních rukopisů. Dozvíme
se, co a jak se jedlo v Čechách, ale i v dalších zemích; z čeho se skládalo barokní menu v šlechtických i nejchudších rodinách a proč se tehdy říkalo „Pije jako Němec a cpe se jako Čech!“.
Ve čtvrtek 13. 2. bude od 19 hodin na děkanství pracovní schůzka členů týmu Alfa = Alfáků
Zveme všechny děti i jejich rodiče na tradiční farní karneval. Ledovým královstvím vás provedou Elsa, Anna, Olaf a jejich další přátelé. Budeme se na vás těšit v neděli 16. února v 15:30 na
faře na Zámeckém náměstí.
Zveme Vás na benefiční koncert na podporu Marka Ševčíka a jeho rodiny. Konat se bude v sobotu 22. února od 17:00 hodin v šanovském kostele sv. Alžběty. Těšit se můžete na známý
sbor Collegium hortense v doprovodu varhan, na pěvecké vystoupení Jozefíny Štěpánové, Evy
Poláčkové, Alice Mackové a její dcery Marušky Mackové a jejich průřez hudebními žánry, od
lidových po populární písně, ale jistě potěší i autorské skladby uskupení Pavla Polívky a dalších hudebníků. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Jitku Polívkovou z Regionální
knihovny Teplice.

