
21. listopadu 2021 
 

 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
21.11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

8.00 Za Herberta Günthra a syna 

9.30 
Za zdraví a Boží pomoc  

pro Evu a Márii 

17.30 Za duše v očistci 

Pondělí 

22.11. 
sv. Cecilie, panny a 

mučednice 
19:00  

Úterý  
23.11. 

 16:30 Za rodinu Marejkovu a příbuzné 

Středa 
24.11. 

Sv. Ondřeje Dung-Laca, 
kněze a druhů mučedníků 

16:30 Za + Františka Víchu 

Čtvrtek 
25.11. 

sv. Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice 

16:30  

Pátek  

26.11. 
 16:30 

Za + rodiče Karla a Anežku 
Praisovu, jejich + sourozence a 

duše v očistci 

Sobota 
27.11. 

 7:30 
Za dary Ducha Svatého pro syny 

Josefa a Mariána 

Neděle 
28.11. 

 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

8:00 
Za Kateřinu Kocurovou, manžela,  

děti, Hedviku Vitáskovou, manžela a 
sestru 

9.30 Za + Milana a Annu 

17.30 
Za dar víry pro Ladu, Mariána a 

Josefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Papež František zahájil celosvětovou synodu. Slovo synoda pochází z řeckých slov syn + 
odos, která znamenají s/spolu + cesta. V proslovu k věřícím římské diecéze papež 
František řekl, že slovo „synoda“ vlastně obsahuje vše, co potřebujeme pochopit: „jít 
společně“. Tato synoda je zvláštní v tom, že se nejedná o nějakou „schůzi“ vybraných lidí 
ve Vatikánu, či jinde, ale mají se jí zúčastnit všichni věřící na celém světě. Papež 
František poznamenal, že program synody je koncipován jako „dynamismus vzájemného 
naslouchání, který probíhá na všech úrovních církve a do něhož je zapojen celý Boží lid“. 
Každý by se měl zapojit do synody tak, že v malé skupince vyjádří svůj názor a svoji 
zkušenost a poslechne si zkušenosti a názory druhých. Prosím, do 30.11.2021 
zanechejte na sebe kontakt na listině, která je na stolku u tiskovin v kostele. Podle 
počtu zapsaných se pak vytvoří malé skupinky a nabídne se čas setkání tak aby se každý 
mohl zúčastnit. 

 V rámci aktualizace knihovny byly některé knihy vyřazeny. Po celý měsíc listopad budou 

vyloženy v pravé lodi kostela a vy některým můžete dát ještě šanci, aby nebyly 

definitivně vyhozeny. Budete-li mít o jakoukoli zájem, jsou k dispozici zdarma. Pokud se 

do knihy jen podíváte, snažte se ji vrátit na stejné místo, aby nabídka mohla posloužit i 

těm po vás. Knihy jsou seřazeny abecedně podle autorů zleva doprava a ode zdi k vám 

po jednotlivých přepravkách. Prosíme také, abyste sem nenosili knihy, kterých se 

potřebujete zbavit, protože i ony budou vyhozeny – jen s tím máme práci navíc.  

 Výroba adventních věnců na tvořivém odpoledni 27.11.2021 od 14:00 do 17:00 hodin 

v jídelně domu Don Bosco. Doneste si sebou : korpusy, svíčky, stuhy a jiné ozdoby. 

Chvojí a odborná pomoc zajištěna. Na akci je nutno se nahlásit u Petry Hořínkové na tel.: 

737 321 855. Srdečně zve Peťka. 

 Rodiče, kteří mají zájem, aby se jejich děti sešly v neděli 5. prosince odpoledne s 
oblíbeným světcem dětí, ať se ozvou do pondělí 29. listopadu Romanu Turowskému. 
Kontakt v sakristii. 

 Po mši svaté jste zváni do kavárny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


