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19. února 2023 

7. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

21. 02. 

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 

Středa 

22. 02. 

Popeleční středa 

Den přísného postu 

Neděle 

26. 02. 

1. neděle postní 

 

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 také případ této středy, Popeleční středy 22. února.  
 

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 19. února: 

⎯ od 10 hod. farní kafe; prosíme o něco na přilepšenou k pohoštění; dík patří 

všem, kteří je pravidelně připravují; během farního kafe opět proběhne 

prodej křesťanské literatury 

⎯ při všech bohoslužbách dnes probíhá sbírka „Haléř sv. Petra“ na podporu 

charitativní činnosti Svatého stolce  

• Zítra, v pondělí 20. února: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež 

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina 

• V úterý 21. února: 

⎯ od 9 hod. setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě a kontemplaci 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 
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• Ve středu 22. února: 

⎯ Popeleční středa, den přísného postu; mše svaté s udělováním popelce od 

8, 18 a 20 hod. 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ nekoná se teologický klub 

• Ve čtvrtek 23. února: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 
 

V postní době bude pobožnost křížové cesty každý pátek od 17.15 hod.  
 

Postní duchovní obnova pro farnost, kterou povede otec Petr, bude v sobotu 

25. března odpoledne. 
 

Upozorňujeme, že Nadace sester boromejek pořádá v těchto dnech další 

charitativní sbírku materiálních věcí na pomoc Ukrajině, bližší informace 

(včetně seznamu vybíraných věcí) jsou na plakátcích na nástěnkách v kostele a 

na našem webu a facebooku. Pokud by někdo chtěl svou pomoc odevzdat 

prostřednictvím farnosti, může donést sbírané věci do zázemí kostela (vstup 

zezadu, přes zahrádku) toto úterý mezi 15.30 a 17.30 hod. anebo tento čtvrtek 

mezi 18.45 a 20 hod.; vše bude následně odvezeno a předáno Nadaci sester 

boromejek. 
 

Vedle připomínky možnosti se stále ještě přihlásit na jarní prázdniny na 

běžkách na Mariánskou od 11. do 18. března možnost se již přihlašovat jak na 

letní akce pro děti a mládež pořádané naší farností; na letní dětský tábor na 

Mariánskou od 21. do 31. srpna a na výpravu pro starší dětí a mládež 

„Horami slovenského Středozápadu“ od 24. července do 5. srpna. Bližší 

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

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

 


