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Pastorační důrazy farnosti 

 

A. Prohloubení života farního společenství (liturgie) 
B. Spolupráce farního společenství s komunitou sester boromejek a Domovem sv. 

Karla Boromejského (diakonie) 
C. Evangelizace společnosti (martyria) 
 

Pastorační plán farnosti 2017 

 

Pravidelné modlitební a farní aktivity:  

• adorace o prvních pátcích v měsíci  

• sobota – nešpory v rámci večerní mše 

• biblická hodina – obvykle čtvrtek 19:30 (kromě 2. čtvrtku v měsíci) 

• setkání nad tématem – podle ohlášení 

• úterý 19:10 (mimo setkání nad tématem) – modlitba se zpěvy, poslední úterý v měsíci 
v duchu Taizé 

• setkání mužů – poslední úterý v měsíci od 20:00 hod. 

• modlitba sv. růžence za mír u sv. Martina v pátek 20:00 a v neděli u Sv. Rodiny 
v 08:30 

• farní sport – středa, tělocvična školy gen. Peřiny 

 

Leden:  

• Živý Betlém 07.01. 

• Tříkrálová sbírka 

 

Únor:  

• 02.02. „Uvedení Páně do chrámu“ (Hromnice) mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00 

• 24.02. až 26.02 duchovní obnova s P. Eliasem Vellou na téma „O rozlišování dobrých 
a zlých duchů”  

 

Březen:  

• 01.03. Popeleční středa - mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00  

• v době postní křížové cesty po páteční mši sv.  

• 20.03. přesunutá oslava svátku sv. Josefa (neděle), mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. 
Rodiny 

• 25.03. Slavnost zvěstování Páně, mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. Rodiny 

  



Duben:  

• 09.04. Květná neděle – 18:30 slavnostní nešpory 

• 10.04. zpovědní den farnosti od 16:00 hod., na závěr mše sv. od 19:00 hod.  

• Velikonoce:  

A. Zelený čtvrtek - mše v 18:00, mytí nohou, agapé po mši  

B. Velký pátek – ranní chvály v 07:00, křížová cesta u Sv. Rodiny 15:00, obřady 
v 18:00, křížová cesta ze Strahova na Petřín od 21:00,  

C. Bílá sobota – 07:00 ranní chvály, přes den možnost adorace u Božího hrobu, 
slavnostní vigilie s obnovou křestních slibů ve 21:00 hod., po vigilii agapé  

D. Velikonoční neděle  

• mše pouze v 09:00 hod. u Sv. Rodiny, po mši agapé 

• 18:30 slavnostní nešpory 

E. Velikonoční pondělí mše v kostele Sv. Rodiny v 09:00 hod. 

• 23.04. první svaté přijímání 

• 23.04. volby do Pastorační rady 

 

Květen:  

• májové pobožnosti v 18:30, pondělí a středa za dobrého počasí na zahradě sester, 
jinak v kostele, v pátek rovněž v kostele po mši 

• 20.05. farní výlet do míst Raspenava (mše sv.), poutní místo Hejnice, zámek Frýdlant, 
lázně Libverda 

 

Červen:  

• 04.06. Seslání Ducha svatého 

• 06.06. sv. Norbert – pouť Strahov – 18:00 hod. 

• 09.06. noc kostelů – koordinace F. Kucharský 

• 15.06. Boží Tělo - mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. Rodiny, po mši setkání nad 
tématem „Amoris Laetitia“ 

• 25.06. mše s dětmi, konec školního roku 

 

Září:  

• 10.09. – mše s dětmi, začátek školního roku 

 


