
Ve středu začíná doba postní Popeleční středou. Tento den je dnem přísného postu od masa i 
jiných pokrmů a nápojů. Půst od masa váže všechny křesťany, půst od ostatního jídla od 14. 
do 60. roku věku. Je to vyznání víry katolického křesťana a zavazuje i v jídelnách společného 
stravování. Celá doba postní od popeleční středy až do neděle zmrtvýchvstání Páně je dobou 
vnitřní usebranosti, kdy věřící křesťan usiluje o větší soustředěnost, sebeovládání, kajícnost a 
smírné odčiňování hříchů.  
 
Věřící křesťané v tuto dobu se neúčastní tanečních zábav a nekonají svatební veselí. 

Na Popeleční středu bude mše svatá ráno v 7.00 a odpoledne v 17.30 hodin s udělováním 
popelce - znamení kajícnosti. V neděli se popelec udělovat nebude. 
 
Pobožnost křížové cesty v době postní bude bývat vždy ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 15.00.   

Na tento týden připadá první pátek v březnu zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Příležitost ke sv. zpovědi bude ve čtvrtek a v pátek přede mší sv. od 16.30 hodin.  

Fotografická soutěž má letos téma „No, to je Boží... Úkolem bude obrazem zachytit to, co 
mne uchvátilo na díle Božím, ať už nádherou stvořeného světa, nebo tím co mne oslovilo skrze 
dary, které dal Bůh člověku. Fotografie vybíráme po celou dobu postní do 18.4.2014. 
Fotografie je možné odevzdat na faře, v sakristii nebo u p. Vl. Kořenka, Vysoké Pole 7. 
Podrobnosti také na našich webových stránkách. 

Postní almužna. Také letos v době postní bude možné si v kostele vyzvednout papírovou 
pokladničku, do které je možné dát dar z toho, co si odřekneme v době postní. Pokladničky se 
odevzdají v kostele o Květné neděli.  

Sbírka minulý týden činila 13.478,-- . Předminulý týden 12.879,-- Kč. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. 
 

- Všechny děti vybízím, aby přišly na popeleční středu na večerní mši sv. řekneme si co 

budeme dělat v postní době 

- Ministranti prosím, vemte si domů vyprat bílé obleky i rochety, v postní době 

budeme používat fialové 

- Nemocné navštívím v pondělí od 9 h – Hl, Dl, Sehradice 


