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6. listopadu 2022 

32. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Středa 

09. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

Čtvrtek 

10. 11. 

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

Pátek 

11. 11. 

Sv. Martina, biskupa 

Sobota 

12. 11. 

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Neděle 

13. 11. 

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

• Zítra, v pondělí 7. listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život 

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

• V úterý 8. listopadu: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 9. listopadu: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 10. listopadu: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 
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⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

⎯ od 19.15 hod. setkání nad tématem  
 

Dnes při všech bohoslužbách proběhla pravidelná sbírka na probíhající 

opravy našeho kostela. I při vědomí všech jiných, jistě i důležitějších potřeb, 

prosíme ty, kteří mohou, i o tuto formu podpory farnosti. Krom kostelní sbírky 

vždy první neděli v měsíci je možné také přispět účelově vázaným darem, na 

který rádi vystavíme potvrzení. Přičemž platí, že i farnosti – jako všem ostatním 

– se bohužel také značně navýšily náklady na provoz. Všem dárcům a 

dobrodincům farnosti proto patří velký dík. 
 

Příští neděli 13. listopadu proběhnou dvě Arcibiskupstvím pražským vyhlášené 

sbírky: V rámci kostelní sbírky to bude (z dneška přesunutá) sbírka na charitní 

činnost v arcidiecézi a formou složenek, které si bude moci vzít každý vzadu 

v kostele, to bude sbírka na podporu katolických médií. 
 

A na závěr pozvánka pro starší děti a mládež na celodenní setkání v rámci 

Světového dne mládeže v pražské arcidiecézi v sobotu 19. listopadu od 9 hod. 

v Saleziánském středisku v Praze-Kobylisích: Pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit 

společně, je sraz v 8 hod. na zahrádce za kostelem. Jinak jsou bližší informace 

na plakátu na nástěnce anebo u otce Jana. 
 

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

 

 


