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22. ledna 2023 

3. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

24. 01. 

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

Středa 

25. 01. 

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

Čtvrtek 

26. 01. 

Sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Pátek 

27. 01. 

Sv. Anděly Mericiové, panny 

Sobota 

28. 01. 

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

Neděle 

29. 01. 

4. 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 za mír je ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. 
 

Farní knihovna je otevřena v neděli od 10 a ve středu od 17 hod. 
 

• Dnes, v neděli 22. ledna: 

⎯ vedle běžné kostelní sbírky při bohoslužbách je možné – v rámci neděle 

Božího slova – přispět ještě na biblické dílo formou zaplacení složenky, 

které jsou k rozebrání vzadu v kostela na stolečcích 

• Zítra, v pondělí 23. ledna: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež 

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina 

• V úterý 24. ledna: 

⎯ nekoná se setkání seniorů 

⎯ nekonají se rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 
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• Ve středu 25. ledna: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ nekoná se teologický klub 

• Ve čtvrtek 26. ledna: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 
 

Dovolujeme si laskavé podporovatele oprav našeho kostela a provozu farnosti 

upozornit, že pro letošní účelové dary „na opravu varhan, restaurování oken 

v besídce a na provoz farnosti“ je nový variabilní symbol, a to „2023“. 
 

Dopředu oznamujeme, že ve středu 1. února – v rámci Teologického klubu – 

proběhne od 19 hod. ve videosále přednáška Dr. Rudolfa Chalupského Thomas 

Becket: osud nejznámějšího anglického světce na pozadí dobových událostí. 

Byla jeho mučednická smrt důsledkem střetu mezi světskou a duchovní 

mocí? Všichni jsou srdečně zváni. 
 

A připomínáme pozvání pro starší děti a mládež na jarní prázdniny na 

běžkách na Mariánskou od 11. do 18. března. A také je již možnost se 

přihlašovat na letní dětský tábor na Mariánskou od 21. do 31. srpna. Bližší 

informace a přihlášky jsou na našem webu anebo u otce Jana. 
 

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

 


