17. října 2021
29. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
18. 10.
Úterý
19. 10.
Čtvrtek
21. 10.
Pátek
22. 10.
Sobota
23. 10.
Neděle
24. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží,
a druhů, mučedníků
Bl. Karla Rakouského
Sv. Jana Pavla II., papeže
Sv. Jana Kapistránského, kněze
30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie

Oznámení
Na dnešní neděli má být ve všech kostelech v rámci bohoslužeb přečteno Slovo
k zahájení synodální cesty otce arcibiskupa, kardinála Dominka Duky…
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.
Při sbírce určené z rozhodnutí Arcibiskupství pražského na služné kněží se
minulou neděli vybralo při všech bohoslužbách dohromady 37.228 Kč; všem
dárcům patří dík.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách.
• Dnes, v neděli 17. října:
⎯ od 10 hod. se koná farní kafe; děkujeme všem, kteří je připravují a přispívají
ke společnému pohoštění
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• V pondělí 18. října:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
• V úterý 19. října:
⎯ od 9 hod. setkání seniorů
⎯ od 19 hod. zkouška pěveckého sboru
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. seminář o kontemplativním životě
• Ve středu 20. října:
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 21. října:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela, prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
⎯ od 20 hod. kontemplace v kryptě
• Příští neděli 24. října:
⎯ proběhne při všech bohoslužbách sbírka na misie
Farní knihovna je pro nemoc tento týden uzavřena.
Vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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