25. září 2022
26. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
26. 09.
Úterý
27. 09.
Středa
28. 09.
Čtvrtek
29. 09.
Pátek
30. 09.
Sobota
01. 10.
Neděle
02. 10.

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Sv. Vincence z Paula, kněze
Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Sv. Terezie a dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
27. 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.
Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech ve středu a v neděli.
• Dnes, v neděli 25. září:
⎯ při všech bohoslužbách probíhá Svatováclavská sbírka na církevní školství
• Zítra, v pondělí 26. září:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
⎯ od 19 hod. lectio divina
• V úterý 27. září:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek

1

• Ve středu 28. září:
⎯ v den slavnosti sv. Václava budou mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
⎯ nekoná se teologický klub
• Ve čtvrtek 29. září:
⎯ od 17 hod. všechna náboženství pro děti
⎯ podvečerní příležitost ke svátosti smíření bude až po mši svaté (od 18.45
hod.)
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
Příští neděli 2. října proběhne při všech bohoslužbách opět pravidelná sbírka na
probíhající opravy našeho kostela. V letošním roce – vedle dalších
drobnějších oprav, jako například restaurování oken v besídce – se podařilo
především opravit rampu a schodiště před kostelem a začala oprava poškozené
hydroizolace na severní straně kostela. Všem dárcům patří dík.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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