
25. září 2022 
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

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 

Pondělí 

26.9. 
   

Úterý  
27.9. 

Sv. Vincence z Paula, kněze 17:30 Za + Bohuslava a Zdeňku Starých 

Středa 
28.9. 

Sv. Václava, mučedníka, 
patrona českého národa 

17:30 Za + Václava Maleňáka 

Čtvrtek 
29.9. 

Sv. Michaela, Gabriela a 
Rafaela, archandělů 

16:30  

Pátek  

30.9. 
Sv. Jeronýma, kněze a 

učitele církve 
17:30 Za + paní Foltýnovou 

 

Sobota  
1.10. 

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky církve 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. neděle v mezidobí (25.9.2022)  

 

SBÍRKA MINULÉ NEDĚLE 

 Sbírka minulé neděle na církevní školství v našem kostele vynesla 8 087,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme.  

 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. Poté bude po domluvě příprava 

zahájena. 

 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. 

 

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.  

 

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:  

 Dnes v neděli 25.9. nás navštívil 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.  


