14. listopadu 2021
33. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
15. 11.
Úterý
16. 11.
Středa
17. 11.
Čtvrtek
18. 11.
Neděle
21. 11.

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Sv. Gertrudy Veliké, panny
Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Slavnost Ježíše Krista Krále

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 také 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.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách.
Při sbírce na probíhající opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při
všech bohoslužbách celkem 115.459 Kč; všem dárcům patří dík. Další sbírka na
tento účel bude zase první neděli v prosinci, tj. v neděli 5. prosince. Prosíme –
s vědomím i jiných a určitě i naléhavějších potřeb – o Vaši laskavou pomoc a
všem dobrodincům zároveň za ni velmi děkujeme.
Dnešní sbírka je věnována na charitní činnost v arcidiecézi.
• Zítra, v pondělí 15. listopadu:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
• V úterý 16. listopadu:
⎯ od 9 hod. setkání seniorů
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⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. zkouška sboru
⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě
• Ve středu 17. listopadu:
⎯ nekoná se teologický klub
• Ve čtvrtek 18. listopadu:
⎯ 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 21. listopadu:
⎯ od 10 hod. farní kafe, během kterého si bude možné zakoupit také nějakou
knihu s křesťanskou tématikou (na farním kafi bude přítomen prodejce
křesťanské literatury); prosíme ty, kteří mohou a chtějí přispět něčím do
společného občerstvení, aby tak učinili; všem děkujeme
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech v neděli a ve středu.
Zájemci o účast na přípravě celocírkevní synody z naší farnosti jsou srdečně
zváni na setkání tento čtvrtek 18. listopadu od 19 hod. v besídce. Koordinace
farní synodální skupinky se ujali manželé Stephensovi (email:
p.stephens@volny.cz; tel.: 737 121 023).
Dopředu oznamujeme, že farní adventní duchovní obnova by se měla konat
v sobotu 4. prosince odpoledne a povede ji P. Václav Revenda.
Zároveň jáhen Miloš zve na adventní exercicie ve Slaném, které by se měly
konat od čtvrtka 2. prosince večera do neděle 5. prosince). Bližší informace
najdete na farním webu a facebooku anebo přímo u jáhna Miloše.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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