
11. září 2022 
 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
11.9. 

 

24. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 

8.00 Za + Filoménu a Vavřince 

9.30 Za + Stanislava Krejčíře 

17.30 
Za + Oldřicha a Štěpánku 

Šostových 

Pondělí 

12.9. 
   

Úterý  
13.9. 

sv. Jana Zlatoústého, biskupa 
a učitele církve 

17:30 
Za + rodiče a sourozence 

Nováčkovy 

Středa 
14.6. 

SVÁTEK POVÝŠENÍ 
SVATÉHO KŘÍŽE 

17:30 

Za + Bruno Borgosze, + rodiče 
Bílkovy a Sotonovy a živou rodinu 

Borgoszovou a Sotonovu 

Čtvrtek 
15.9. 

Panny Marie Bolestné 16:30  

Pátek  

16.9. 
Sv. Ludmily, mučednice 17:30 

Za dary Ducha Svatého pro 

Mariána,  Josefa a Ladu 

 

Sobota  
17.9. 

   

Neděle 
18.9. 

 

 

25. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 
 

8:00 
Za + Marii Dudovou, manžela, 

dceru Marii a rodiče z obou stran 

9.30 Za + manžela 

17.30 
Za dar zdraví a Boží pomoc pro 

Marii a Evu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. neděle v mezidobí (11.9.2022)  
 

 Středisko mládeže zahájí svou činnost v pondělí 12.9. v 15 hod.  

 V úterý 13.9. – mše sv. v 17:30 hod.  

 Ve středu 14.9. svátek Povýšení sv. Kříže – mše sv. v 17:30 hod.  

 Ve čtvrtek 15.9. Panny Marie Bolestné – zahajovací mše střediska už v 16:30 hod.  

 V pátek 16.9. památka sv. Ludmily, babičky sv. knížete Václava – mše sv. v 17:30 hod.  

 V sobotu 17.9. bude vysvěcen na kněze salesián Vlastimil Vajďák – provázejme ho na 

dálku modlitbou.  

 Příští neděle 18.9. je 25. v mezidobí. Sbírka bude na církevní školy- 

 Děti do náboženství, vezměte si přihlášku v sakristii. Začneme ve středu 14.9. v 16 hod. 
 

Minulou neděli byla finanční sbírka na pomoc uprchlíkům – vynesla 5.780,-Kč. 

Mohli jsme tak pořídit i školní pomůcky dětem. Děkujeme za vaše dary. 

Také prosíme o pomoc s vylepšením sociální a kulturní úrovně života 

uprchlíků u nás (setkání, pozvání na návštěvu, vycházky, exkurze, výlety 

apod.) – zvl. během víkendů. Nabídky pište na přiložený arch u kancionálů.  
 

 Vzadu pod kůrem je nabídka knih k rozebrání ZDARMA.  

 Dnes je v naší knihovně pro vás připravena nabídka některých skvělých knižních titulů 

k zapůjčení. Využijte ji do nového školního roku, a také k nastávajícím volbám.  

 

Změny v pořadu bohoslužeb na základě jarního jednání pastorační rady farnosti:  

Od nového školního roku, od neděle 11.9. budou:  

NEDĚLNÍ v 8:00 i 9:30 a 17:30.  

VŠEDNÍ DNY (út, st + pá) také v 17:30; ve čtvrtek v 16:30 v rámci střediska mládeže.  
 

neděle 8 hod.  

  9:30 hod.  

  17:30  

pondělí  - - -  

úterý  17:30  

středa  17:30  

čtvrtek 16:30 (ve školním roce)  

pátek 17:30  

sobota - - -  

případná změna v aktuálních nedělních informacích 
 


