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13. února 2022 

6. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

15. 02. 

Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 

Čtvrtek 

17. 02. 

Sv. Alexia a druhů, řeholníků 

Neděle 

20. 02. 

7. neděle v mezidobí 

 

Oznámení 
 

V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; 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. 

Prosíme o zodpovědné a ohleduplné chování.  
 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách v kostele. 
 

Při sbírce na opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při všech 

bohoslužbách dohromady 73.888 Kč, všem dárcům patří dík. Na našem webu, 

facebooku, nástěnkách a vytištěné vzadu v kostele najdete aktualizované 

informace o všech dokončených i plánovaných opravách našeho kostela 

(včetně nového variabilního symbolu pro Vaše laskavé dary). V letošním roce, 

dá-li Bůh, se chystáme na opravu schodiště a rampy před průčelím a poškozené 

hydroizolace. Prosíme – s vědomím i jiných a určitě i naléhavějších potřeb – o 

Vaši laskavou pomoc a všem dobrodincům zároveň za ni velmi děkujeme. 
 

• Zítra, v pondělí 14. února: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

• V úterý 15. února: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 16. února: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 
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⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 17. února: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání synodní skupinky 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• Příští neděli 20. února: 

⎯ od 10 hod. farní kafe; prosíme ty, kteří mohou, aby případně přinesli něco 

do společného občerstvení; dík patří všem, kteří je pravidelně připravují; 

prosíme také o zodpovědné chování vzhledem k pandemii… 

⎯ při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř svatého Petra určená na 

charitativní činnost Svatého stolce 
 

Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli. 
 

Opět připomínáme, že se budou konat, dá-li Bůh, jarní prázdniny na běžkách 

pro starší děti a mládež v termínu od 5. do 12. března. Přihlášky jsou na 

našem webu, bližší informace u otce Jana. 
 

Dopředu oznamujeme dvě důležitá data, dá-li Bůh: 

⎯ v sobotu 7. května při mši svaté od 18 hod. oslavíme devadesát let od 

posvěcení našeho kostela  

⎯ v sobotu 18. června se bude konat letošní farní poutní zájezd  
 

Na našem webu a facebooku také najdete nabídku letních akcí pro děti a 

mládež pořádaných naší farností 
 

Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh… 

 


