2. října 2022
27. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Úterý
04. 10.
Středa
05. 10.
Čtvrtek
06. 10.
Pátek
07. 10.
Neděle
09. 10.

Sv. Františka z Assisi
Sv. Faustiny Kowalské, panny
Sv. Bruna, kněze
Panny Marie Růžencové
První pátek v měsíci
28. 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 probíhá při všech bohoslužbách pravidelná sbírka na probíhající opravy
našeho kostela. V letošním roce – vedle dalších drobnějších oprav – se tedy
podařilo především opravit rampu a schodiště před kostelem a právě probíhá
oprava poškozené hydroizolace na severní straně kostela. I při vědomí všech
ostatních a bezpochyby naléhavějších potřeb a starostí světa prosíme ty, kteří
mohou, i o tuto pomoc (vedle kostelní sbírky vždy první neděli v měsíci je
možné přispět například účelově vázaným darem). Přičemž platí, že i farnosti –
jako všem ostatním – se bohužel také značně navýšily náklady na provoz. Všem
dárcům a dobrodincům farnosti proto patří dík.
• Zítra, v pondělí 3. října:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě
⎯ od 19 hod. lectio divina
• V úterý 4. října:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
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⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě a kontemplaci s jáhnem Milošem
• Ve středu 5. října:
⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi
⎯ od 19 hod. ve videosále zazní přednáška prof. Stanislava Sousedíka,
filozofa a našeho farníka, s názvem Proč je křesťanství zajímavé? Úvaha o
antropologických motivech naší víry; všichni zájemci jsou srdečně zváni
• Ve čtvrtek 6. října:
⎯ od 17 hod. všechna náboženství pro děti
⎯ podvečerní příležitost ke svátosti smíření bude až po mši svaté (tj. od 18.45
hod.)
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
• V pátek 7. října:
⎯ první pátek v měsíci s obvyklým prvopátečním programem
Příští neděli proběhne při všech bohoslužbách pražským arcibiskupstvím
vyhlášená sbírka do Fondu sv. Vojtěcha (na mzdovou podporu duchovních).
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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