11. září 2022
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Jména Panny Marie
Sv. Jan Zlatoústého, biskupa učitele církve
Svátek Povýšení svatého kříže
Panny Marie Bolestné
Sv. Ludmily
Sv. Hildegardy z Bingen, panny a učitelky církve
25. 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.
Společná modlitba růžence v kostele je ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod.
Od 1. září postupně začal i ostatní pravidelný farní mimobohoslužebný
program. Aktuální informace na každý týden a začátky jednotlivých akcí jsou
oznamovány v nedělních ohláškách, které najdete také na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
Bližší informace o akcích pro děti a mládež (pravidelných a plánovaných na
celý školní rok) jsou na našem webu anebo u otce Jana.
Farní knihovna bude je opět otevřena, a to v obvyklých časech (ve středu od 17
do 18 hod. a v neděli od 10 do 11 hod.).
Při sbírce na probíhající opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při
všech bohoslužbách dohromady 55.657 Kč a 13 Euro. V letošním roce – vedle
dalších drobnějších oprav, například restaurování oken v besídce – se podařilo
1

především opravit rampu a schodiště před kostelem, v průběhu září začne
oprava poškozené hydroizolace na severní straně kostela. I při vědomí všech
důležitějších a naléhavějších potřeb světa prosíme laskavé dárce i o tuto pomoc
a děkujeme za ni. Vedle kostelní sbírky vždy první neděli v měsíci (s výjimkou
letních prázdnin) je možné také přispět účelovým darem. Všem dárcům patří
dík.
• Zítra, v pondělí 12. září:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež (určené pro věkovou
kategorii „náctiletých“)
• Ve úterý 13. září:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. lectio divina
• Ve středu 14. září:
⎯ od 9.30 hod. setkání maminek s dětmi
⎯ od 16.30 do 18 hod. tichá adorace za mír na Ukrajině (dle výzvy Rady
evropských biskupských konferencí a České biskupské konference);
příležitost ke svátosti smíření bude zachována
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 15. září:
⎯ od 17 hod. všechna náboženství pro děti
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. první setkání katechumenů
• Příští neděli 18. září:
⎯ od 10 hod. farní kafe; prosíme o něco na přilepšenou do společného
pohoštění; dík patří všem, kteří je pravidelně připravují
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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