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30. srpna 2020 

22. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Čtvrtek 

03. 09. 

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

Pátek 

04. 09. 

První pátek v měsíci 

Neděle 

06. 09. 
23. neděle v mezidobí 

 

Oznámení 
 

 Děkujeme všem, kteří jste provázeli svými modlitbami letní farní dětský 

tábor na Mariánskou. 

 

 Počínaje tímto úterkem 1. září bude postupně začínat i pravidelný 

mimobohoslužebný farní program, samozřejmě nyní při zachování 

příslušných protiepidemiologických opatření proti šíření nemoci Covid-19. 

Začátky jednotlivých aktivit budou oznamovány v nedělních ohláškách a 

také na našem farním webu. Tam také naleznete bližší informace o 

jednotlivých programech. 

 

 V úterý 1. září: 

 od 19 hod. Rozhovory o víře pro starší mládež 

 od 19 hod. modlitby matek 

 Ve čtvrtek 3. září: 

 od 17 hod. začnou všechna náboženství pro děti 

 všichni zájemci (a případně i jejich rodiče) se nejprve sejdou v besídce a pak 

budou pokračovat jednotlivá náboženství na obvyklých místech v zázemí 

kostela: 

 předškoláky povede katechetka Jitka Felberová 

 děti 1. až 3. třídy povede katechetka Michaela Skalická 

 děti 3. až 5. třída povede otec Jan 

 děti 6. až 9. třída povede katechetka Milada Provinská 

 krom toho počínaje pondělkem 7. září se budou také konat pravidelné 

Rozhovory o víře pro mladší mládež, a to každé pondělí od 18.45 hod. 

s otcem Janem v besídce 

 po večerní mši svaté také prosíme o pomoc při úklidu kostela 

 V pátek 4. září: 

 je první pátek v měsíci s obvyklým prvopátečním programem 
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 od 16 hod. v besídce kroužek křesťanské filozofie 

 Příští neděli 6. září: 

 proběhne při všech bohoslužbách další účelová sbírka na probíhající 

generální opravu vnějšího pláště našeho kostela, všem dárcům patří dík 

 bližší informace o aktuálním stavu oprav a jejich financování jsou na našem 

farním webu a zároveň budou oznámeny příští neděli 

 

Prosíme stále o ohleduplnost a dodržování aktuálních epidemiologických 

opatření v prostorách kostela i jeho zázemí, především o nošení roušek ve 

všech vnitřních prostorách. Děkujeme. 
 

 

 


