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26. června 2022 

13. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

27. 06. 

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 

Úterý 

28. 06. 

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

Středa 

29. 06. 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Pátek 

01. 07. 

První pátek v měsíci 

Neděle 

03. 07. 

14. 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.), což 

bude případ nadcházející středy, slavnosti sv. Petra a Pavla. 
 

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

před každou mší svatou a během páteční adorace.  
 

O letních prázdninách (v měsících červenci a srpnu) se nebude konat většina 

pravidelného mimobohoslužebno programu, bohoslužebný zůstane beze změny. 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách v kostele. 
 

Na dnešní neděli poslal kardinál Dominik Duka pastýřský list (jeho plné znění 

si je možné přečíst také na našem farním webu a facebooku). 
 

• Dnes, v neděli 26. června: 

⎯ při mši svaté od 11 hod. první svaté přijímání  

⎯ při všech bohoslužbách proběhla svatopetrská sbírka na bohoslovce 

• Zítra, v pondělí 27. června: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

• V úterý 28. června: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 29. června: 

⎯ slavnost sv. Petra a Pavla: mše svaté od 8, 18 a 20 hod. 
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⎯ nekoná se teologický klub 

• Ve čtvrtek 30. června: 

⎯ od 17 hod. závěrečná letošní náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

• V pátek 1. července: 

⎯ první pátek v měsíci s obvyklým prvopátečním programem 
 

Farní knihovna je dnes a ve středu otevřena naposledy před letními 

prázdninami. Jak to bude po letních prázdninách se uvidí, velký dík patří paní 

Haně Klasové, která se o knihovnu poslední léta starala. 
 

Naše farní charita pořádá další humanitární sbírku, tentokrát karimatek, 

přikrývek a oleje. Dary budou předány sestrám boromejkám. Pokud máte tyto 

věci ve slušném stavu a chcete je darovat, můžete je donést zítra, v pondělí od 

17 do 18 a od 19 do 20 hod. do zázemí kostela. Děkujeme. 
 

A připomínáme, že je stále ještě možné přihlásit děti na farní dětský tábor na 

Mariánskou v polovině srpna, je ještě několik volných míst. Bližší informace u 

otce Jana anebo na našem webu.  
 

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

 


