
18. září 2022 
 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

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 

Pondělí 

19.9. 
   

Úterý  
20.9. 

Sv. Ondřeje Kim Tae–gona, 
kněze a druhů mučedníků 

17:30 Za + Julii Tkáčovou 

Středa 
21.9. 

Sv. Matouše, apoštola a 
evangelisty 

17:30 

Za + Josefa Borgosze, + rodiče 
Bartuskovy a Bílkovy, živou  

rodinu Borgoszovou a Bílkovou 

Čtvrtek 
22.9. 

 16:30  

Pátek  

23.9. 
Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 17:30 Za rodinu Zářickou 

 

Sobota  
24.9. 

   

Neděle 
25.9. 

 

 

26. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 
 

8:00 Za duše v očistci 

9.30 Za + rodiče a prarodiče 

17.30 Za + manžela a rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. neděle v mezidobí (18.9.2022)  

 

ČASOPISY A  KALENDÁŘE:  

 Prodej stojacích kalendářů na příští rok 2023. V sakristii po každé mši svaté je možnost 
zakoupit si za 75,- Kč kalendář na příští rok, který obsahuje občanské i církevní údaje. 

 Kalendář salesiánské rodiny – malý kapesní kalendář formátu A6. K dispozici 
k zakoupení v zákristii za 50,- Kč ve třech barvách. 

 Vzadu pod kůrem jsou nová čísla Okna, Salesiánského magazínu a Nezbedy.  

 

KNIHOVNA:   U sakristie jsou:  

 v polici: knihy k zakoupení – plaťte v sakristii,  

 na stole: knihy k zapůjčení – zapisujte se na přiložený arch.  Děkujeme.  

 

VOLBY:  

Tento týden z pátku na sobotu budou volby do zastupitelských úřadů a částečně do 

senátu. Prosíme vás, abyste vy starší nezapomněli a vy mladší si připomněli lži, zlobu a 

třídní nenávist v časech rudé totality. A zároveň abyste si ověřovali jak osobnosti, tak 

jejich sliby a program. Program SPD připomínající rasistické myšlení a nacistické jednání, 

stejně tak státní kasu vyčerpávající a populistická politika ANO jsou pro nás nepřijatelné. 

Že „za Babiše bylo líp“ se říká podobně, jako dříve „za komunistů bylo líp“. Dobrá, ale za 

jakou cenu! Rozdávali z cizího. Říká se, že politika nepatří do kostela – to není pravda: do 

kostela nepatří politikaření, intriky a lhaní si do vlastní kapsy, ale politika je věc veřejná a 

zavazující všechny, i Ježíšovy učedníky. Pokud se chcete připojit, dejte svou důvěru těm, 

kteří nabízejí tomuto světu křesťanský program nejen svými slovy, ale především svým 

jednáním. 

 

MALÁ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE A SETKÁNÍ NAD BIBLÍ:  

 Od října každou středu, tzn. od 5.10. v 17:30 při mši sv. nabídka Vzdělávání ve víře. 

Průvodcem nám bude zesnulý P. Jan Rybář s knihou „Kam jdeme?“.  

 Od října každou středu, tzn. od 5.10. v 18:30 v knihovně nabídka Setkání nad Biblí. 

Trochu biblická hodina, trochu společného hledání, objevování a sdílení, trochu příprava 

na nedělní liturgii slova.  

 V neděli 2.10. od 15 hodin bude v prostorách střediska mládeže společenství rodin. 

Zveme i další zájemce, kteří by se rádi zapojili do tohoto společenství.  

 

SVATÁ ZEMĚ OČIMA NOVOKNĚZE, KTERÝ TAM PĚT LET ŽIL:  

 A nyní nečekaná informace: Příští neděli 25.9. nás navštíví salesián novokněz Vlastimil 

Vajďák. Dopoledne v 9:30 povede bohoslužbu. Odpoledne v 15:30 bude mít pro nás 

vyprávění „Svatá Země očima salesiána, který tam 5 let žil“ a pak by vedl večerní 

bohoslužbu v 17:30 hod. Přijďte, budete vítáni.  


