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27. června 2021 

13. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

28. 06. 

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

Úterý 

29. 06. 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Středa 

30. 06. 

Svatých prvomučedníků římských 

Pátek 

02. 07. 

První pátek v měsíci 

Sobota 

03. 07. 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 

Neděle 

04. 07. 

14. neděle v mezidobí 

 

Oznámení 
 

Dnešní sbírka je tzv. svatopetrská, na bohoslovce. Všem dárcům patří dík. 
 

Od 1. července bude v našem kostele obnoven pravidelný bohoslužebný 

pořádek; to znamená, že v neděli budou slouženy jen čtyři obvyklé mše svaté 

(od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do pátku od 8 a 18 hod. (o liturgických 

slavnostech během týdne od 8, 18 a 20 hod.). Od příštího víkendu tedy již 

nebude sloužena mše svatá v sobotu od 20 a v neděli ráno od 7.30 hod. 
 

Příležitost ke svátosti smíření je jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min. před 

každou mší svatou a během páteční adorace. 
 

Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat 

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory. 
 

Ve úterý, na slavnost sv. Petra a Pavla, budou mše svaté od 8, 18 a 20 hod. 
 

Tento týden by se – krom bohoslužeb – mělo konat následující: 

⎯ rozhovory o víře pro mladší mládež v pondělí od 18.45 hod. 

⎯ modlitby matek v úterý od 18.45 hod. 

⎯ teologický klub ve středu od 19 hod. 

⎯ úklid kostela ve čtvrtek od 18.45 hod. 
 

Otevřena je také naše farní knihovna v obvyklých časech ve středu (od 17 do 

18 hod.) a v neděli (od 10 do 11 hod.). Zveme k návštěvě. 
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Příští neděli proběhne při všech bohoslužbách další sbírka na probíhající 

opravy našeho kostela, všem dárcům patří dík. Letos, dá-li Bůh, dokončíme 

opravu celého vnějšího pláště opravou průčelí včetně vstupních bran. Bližší a 

aktuální informace o těchto a dalších opravách kostela a jejich financování  

jakož i o možnostech na ně přispět (i jinak než do sbírky vždy první neděli 

v měsíci) najdete na našem webu a facebooku a na nástěnkách. Prosíme o Vaši 

laskavou pomoc a všem dobrodincům zároveň velmi děkujeme.  
 

Dopředu oznamujeme, že výroční zádušní mše svatá na naši zesnulou 

varhanici paní Leonardu Bayerovou, dobrodinku naší farní charity, se 

uskuteční v pondělí 19. července od 18 hod. 
 

Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh… 

 

 


