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5. září 2021 

23. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

07. 09. 

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

Středa 

08. 09. 

Svátek Narození Panny Marie 

Čtvrtek 

09. 09. 

Sv. Petra Klavera, kněze 

Pátek 

10. 09. 

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

Neděle 

12. 09. 

24. neděle v mezidobí 

 

Oznámení 
 

V našem kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; to znamená, že v neděli 

jsou slouženy čtyři mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do soboty 

dvě (od 8 a 18 hod.) a o liturgických slavnostech během týdne tři mše svaté (od 

8, 18 a 20 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. 
 

Od 1. září začal také postupně obvyklý farní mimobohoslužebný program.  
 

Zvlášť připomínáme akce pro děti a mládež: pondělní rozhovory o víře pro 

mladší mládež, úterní rozhovory pro starší mládež a čtvrteční náboženství pro 

děti. 
 

Podrobnosti o veškerém farním programu jakož i začátky jednotlivých aktivit 

najdete na našem webu. 
 

Dnešní nedělní sbírka je určena na probíhající opravy našeho kostela. Letos 

na podzim, dá-li Bůh, dokončíme opravu celého vnějšího pláště opravou průčelí 

včetně vstupních bran. Bližší 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, facebooku a na nástěnkách. 

Prosíme – s vědomím i jiných a určitě i naléhavějších potřeb – o Vaši laskavou 

pomoc a všem dobrodincům zároveň velmi děkujeme. 



 2 

 

Tento týden se bude, dá-li Bůh, konat následující: 

• V pondělí 6. září: 

⎯ od 18.45 hod. (v besídce) rozhovory o víře pro mladší mládež určené pro 

kategorii „náctiletých“ 

• V úterý 7. září: 

⎯ od 19 hod. (v besídce) rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 8. září: 

⎯ od 19 hod. (ve videosále) teologický klub 

• Ve čtvrtek 9. září: 

⎯ od 17 hod. všechna náboženství pro děti 

❖ předškoláky vede katechetka Jitka Felberová 

❖ děti 1. až 2. třídy vede katechetka Michaela Skalická 

❖ děti 3. až 5. třídy vede farář Jan Houkal 

❖ děti 6. až 9. třídy vede katechetka Milada Provinská 

⎯ od 18.45 hod. také prosíme o pomoc při úklidu kostela 
 

Otevřena je také naše farní knihovna v obvyklých časech; v neděli do 9 do 10 

hod. a ve středu od 17 do 18 hod. Zveme k návštěvě. 
 

Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh… 


