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16. října 2022 

29. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

17. 10. 

Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

Úterý 

18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Středa 

19. 10. 

Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese,  

kněží a druhů, mučedníků 

Pátek 

21. 10. 

Bl. Karla Rakouského 

Sobota 

22. 10. 

Sv. Jana Pavla II., papeže 

Neděle 

23. 10. 

30. neděle v mezidobí 

Den modliteb za misie 

 

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 ve středu od 17 hod. a v neděli od 10 hod. 
 

• Dnes, v neděli 16. října: 

⎯ od 10 hod. farní kafe, při kterém bude opět možné si koupit křesťanskou 

literaturu; dík patří všem, kteří pohoštění pravidelně připravují 

• Zítra, v pondělí 17. října: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

• V úterý 18. října: 

⎯ od 9 hod. setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 
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⎯ od 19 hod. seminář o duchovní životě a kontemplaci online formou 

• Ve středu 19. října: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 20. října: 

⎯ od 17 hod. všechna náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ podvečerní příležitost ke svátosti smíření bude až po mši svaté (tj. od 18.45 

hod.) 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 
 

Příští neděli se při všech bohoslužbách uskuteční sbírka na misie. 
 

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


