
24. října 2021 
 

 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
24.10. 

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8.00 Na dobrý úmysl 

9.30 Za + Jána, Sidonii a Otýlii 

17.30 Na jistý úmysl 

Pondělí 
25.10. 

   

Úterý  
26.10. 

 16:30 Za + Annu Románkovou 

Středa 
27.10. 

 16:30 

K prvnímu výročí úmrtí bratra Ing. 

Edmunda Hájka, za rodiče, celou živou a 

+ rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 
28.10. 

sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 
16:30 Za + rodiče a živou rodinu 

Pátek  
29.10. 

 16:30 
Na poděkování za 90 let života 

paní Marie Kubíkové a za duše v 
očistci 

Sobota 
30.10. 

 7:30 Za + Antona a Aloise 

Neděle 
31.10. 

 

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 

8:00 Na dobrý úmysl 

9.30 Za + Vavřince a Filoménu 

17.30 Za zesnulého Milana Tichého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Po delší době se vracíme k tématu rozdělování a přijímání Těla Páně. Děkujeme vám, že 

jste nejen vyslechli červnové katecheze, které jsou uveřejněny na našem webu a ke 

kterým je možno se vrátit, ale že jsme si všichni osvojili způsob rozdílení a přijímání na 

ruku. Je to jedna z věcí, které nám covid nevzal, ale naopak dal. Opravdu vám za to 

děkujeme. K tomu jen malá upozornění:  

1. roušku sundávejte před přijímáním ROUŠKU SUNDÁVÁME VČAS (a nikoli za přední 

stranu, nýbrž za boční úchyty)  

2. Tělo Páně přijímáme ne do obou dlaní, ale JEN DO JEDNÉ DLANĚ, abychom mohli 

druhou rukou přijmout  

3. zásadně si Tělo Páně neodnášíme, nýbrž HNED PŘIJMEME – není k dívání 

(adorování), ale k jedení  

Díky za pochopení a případné dotazy rádi zodpovíme osobně.  

 Při dnešní Misijní neděli je vzadu možnost podívat se na konkrétní iniciativu tzv. SADBY – 

salesiánských dobrovolníků. Kdybyste je chtěli doprovázet např. modlitbou, vyberte si 

kartičku konkrétního dobrovolníka a vezměte si ji domů, abyste na něj pamatovali 

během roku.  

 Dnes v neděli 24.10.2021, byla sbírka na salesiánské misie. Děkujeme všem, kteří jste 

přispěli do této sbírky. 

 Vzadu pod kůrem je nová nabídka knih se dvěma tématy: o papeži Janu Pavlu II. nebo od 

něj samotného, a dále o nemocech, péči o nemocné a umírající, a o smrti. Knihy jsou 

zdarma.  

 Ze soboty na neděli končí letní čas a bude o 1 hodinu více! 

 Příští neděli 31.10. po bohoslužbě v 9:30 bude zpřístupněna obnovená knihovna. 

KONEČNĚ – někteří už jsme ani nedoufali! Abyste se o ní a o možnosti půjčování mohli 

více dozvědět, zveme vás na krátké slavnostní otevření, na které pak naváže farní 

kavárna.  


