30. října 2022
31. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
31. 10.
Úterý
01. 11.
Středa
02. 11.
Čtvrtek
03. 11.
Pátek
04. 11.
Sobota
05. 11.
Neděle
06. 11.

Sv. Wolfganga, biskupa
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sv. Martina de Porres, řeholníka
Sv. Karla Boromejského, biskupa
První pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie
32. 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 i úterka a středy tohoto týdne.
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.
• Zítra, v pondělí 31. října:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. kontemplace
⎯ od 19 hod. lectio divina
• V úterý 1. listopadu (Všech svatých):
⎯ mše svaté v kostele: od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 9 hod. setkání seniorů
⎯ od 19 hod. modlitby matek
⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě a kontemplaci on-line formou
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⎯ nekonají se rozhovory o víře pro starší mládež
• Ve středu 2. listopadu (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé):
⎯ mše svaté v kostele: od 8, 18 a 20 hod.
⎯ od 16 hod. mše svatá v kapli sv. Václava a následná modlitba za zemřelé na
Vinohradských hřbitovech; všichni jsou srdečně zváni
⎯ nekoná se teologický klub
• Ve čtvrtek 3. listopadu:
⎯ od 17 hod. náboženství pro děti
⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc
⎯ od 19 hod. setkání katechumenů
• V pátek 4. listopadu:
⎯ obvyklý prvopáteční program
Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po
splnění obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba Otčenáše,
Kréda a na úmysl papeže) doplněných modlitbou za zemřelé na hřbitově
(přičemž 1. a 2. listopadu stačí v kostele).
Příští neděli se při všech bohoslužbách bude konat další pravidelná sbírka na
probíhající opravy našeho kostela. I při vědomí všech jiných, jistě i
důležitějších potřeb, prosíme ty, co mohou, i o tuto formu podpory farnosti.
Všem dárcům patří dík. Arcibiskupstvím pražským na příští neděli vyhlášené
sbírky na charitní činnost v arcidiecézi a na podporu katolických médií se budou
konat o týden později (tj. v neděli 13. listopadu).
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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