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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
2.10. 

 

27. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 

8.00 
Za + Alžbětu Jiříčkovou, neteř 
Janu, manžela a rodiče z obou 

stran 

9.30 Za Martina Lakomého 

17.30 
Za Zdenka Zahořanského a rodiče 

Věru a Ivana 

Pondělí 
3.10. 

 19:00  

Úterý  
4.10. 

Sv. Františka z Assisi 17:30 Za umírající 

Středa 
5.10. 

 17:30 Za Marii Lakomou 

Čtvrtek 
6.10. 

 16:30  

Pátek  

7.10. 
Panny Marie Růžencové 17:30 Za + Vlastu Lokosovou 

 

Sobota  
8.10. 

   

Neděle 
9.10. 

 

 

28. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 
 

8:00 
Za živou a + rodinu Lakomou a 

Suhlovu 

9.30 
Za + rodiče Řepovy, prarodiče a 

za duše v očistci 

17.30 
Za + manžela Milana, celou živou 

rodinu a duše v očistci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. neděle v mezidobí (2.10.2022)  

 

RŮZNÉ 

 Dnes od 15 hodin bude v prostorách střediska mládeže společenství rodin. Zveme i další 

zájemce, kteří by se rádi zapojili do tohoto společenství.  

 Od zítřka 3.10 budou pravidelné studentské bohoslužby od 19:00 hodin. 

 Příprava na přijetí svátosti křesťanské dospělosti  - biřmování. V novém školním roce 

bychom rádi nabídli možnost zahájit přípravu k přijetí této svátosti. Zájemci se mohou 

přihlásit v zákristii, kde na sebe zanechají kontakt.  

 Rádi bychom se Vás zeptali, zda někdo nevíte o nějakém hezkém vánočním stromu, 

který by se hodil do našeho kostela. Pokud o někom víte, sdělte to v zákristii. Poté 

bychom se na uvedeném místě poptali. 

 

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. 

 

KNIHOVNA:   U sakristie jsou:  v polici: knihy k zakoupení – plaťte v sakristii,  

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

 

MALÁ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE A SETKÁNÍ NAD BIBLÍ:  

 Od října každou středu, tzn. tento týden 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. tento týden 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.  

 

 Salesiánská rodina bude mít nového svatého. Je jím blahoslavený Artemide Zatti, 

salesián koadjutor, který působil v první polovině minulého století v Argentině, kde si 

získal pověst přítele nemocných. Papeže František vyhlásil den svatořečení Artemida 

Zattiho na příští neděli 9. říjen 2022. Artemide Zatti se narodil v roce 1880 do chudé 

italské rodiny. Emigrovali do Argentiny, kde ve dvaceti letech vstoupil do komunity 

salesiánů. Při péči o nemocného dostal tuberkulózu, ale uzdravil se na přímluvu Panny 

Marie, které slíbil, že zasvětí svůj život péči o nemocné. Svůj slib naplnil, v roce 1908 

složil věčné sliby, pracoval v lékárně a na kole jezdil za nemocnými po celém městě. 

Po nocích studoval medicínu, stal se zdravotním bratrem a zasadil se o stavbu 

nemocnice. V sedmdesáti letech po pádu zůstal upoutaný na lůžko. Po pár měsících mu 

diagnostikovali rakovinu a Artemide zemřel na jaře roku 1951. 


