
30. října 2022 
 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
30.10. 

 

31. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 

8.00 Za živou a + rodinu Kudlovu 

9.30 
Za dary DS pro Michaelu Adrianu 

a Juliuse 

17.30 Na úmysl dárce 

Pondělí 

31.10. 
Sv. Wolfganga, biskupa 19:00  

Úterý  
1.11. 

VŠECH SVATÝCH 17:30 
Za + Jána Žigu, Margitu Žigovou 

a jejich + děti 

Středa 
2.11. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

17:30 

Za + Františka Dabrowského, 
rodiče Lisovské, živou rodinu a 

duše v očistci 

Čtvrtek 
3.11. 

 16:30  

Pátek  

4.11. 
Sv. Karla Boromejského, 

biskupa 17:30 
Za + Štefana Pačaje, Marii 

Pačajovou a jejich + děti 

 

Sobota  
5.11. 

   

Neděle 
6.11. 

 

 

32. NEDĚLE V 
MEZIDOBÍ 

 
 

8:00 
Za + Annu Vaštíkovou, živou a + 

rodinu 

9.30 
Za dar zdraví, pomoc pro 
Mariana, Josefa a Marii 

17.30 Za + rodiče, sestru a živou rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. neděle v mezidobí (30.10.2022)  

 Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 13 600,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 V úterý 1.11. v 17:30 hod. slavnost Všech svatých – mše sv.  

 Ve středu 2.11. v 17:30 hod. památka Všech zemřelých – mše sv. – Mohli bychom 

vzpomenout jmenovitě i na ty, se kterými jsme se v uplynulém roce loučili a vyprovázeli 

na věčnost. Prosíme pozůstalé, pokud byste byli rádi, přijďte teď po bohoslužbě do 

sakristie k nahlášení. Kdo by si vzpomněl i na ty, které jsme mezi sebou vídali, ale byli 

pohřbeni jinde, přijďte také.  

 Ve čtvrtek 3.11. Oratoř navštíví hřbitov na Slezské. Kdo by se chtěl připojit, bude vítán, a 

sraz pro ně asi v 15:20 hod. u hrobů salesiánů a pak cestou zpět rozchod k ostatním 

hrobům. Poté v kostele v 16:30 hod. mše sv. za zemřelé.  

 Příští neděli 6.11. v kostele sv. Václava v 18 hod. koncert komorního smíšeného sboru 

Canticum Novum Setkání s duchovní hudbou u příležitosti slavnosti Všech svatých. Na 

programu bude gregoriánský chorál, renesanční polyfonie i současná duchovní hudba.  

 Vzadu pod kůrem je nabídka knih k rozebrání, tentokrát ke slavnosti Všech svatých, ke 

Vzpomínce na zemřelé, o duchovním životě, zvl. od Michela Qouist a Henri Nouwena, o 

lidské slabosti od Vojtěcha Kodeta, a také o smrti a o posledních věcech. Knihy jsou 

ZDARMA.  

Vpředu u sakristie ve skříni jsou kalendáře na rok 2023 k zakoupení. PLAŤTE 

V SAKRISTII.  

A na stolku je nová nabídka knih k zapůjčení. Jsou z naší knihovny. Když si je půjčíte, 

zapište se na přiložený arch do tabulky.  

Na listopad připravujeme nabídku knih k zakoupení. Budete toho moci využít např. jako 

vánoční dárky.  

 Tradiční podzimní duchovní obnova v naší farnosti bude mimořádně ne adventní, nýbrž 

předvánoční. Bude to v sobotu 17.12. Duchovní obnovu povede salesián-historik P. Petr 

Zelinka na téma František Saleský. Zakladatel salesiánů Jan Bosko z jeho života čerpal 

inspiraci a pojmenoval po něm své následovníky. O letošních Vánocích 28.12. uplyne 400 

let od jeho úmrtí. Petr Zelinka v současnosti žije a pracuje jako ředitel Centrálního 

salesiánského archivu v Římě a poslední dva roky se věnuje mj. životu a dílu Františka 

Saleského. Protože se nám podařilo jej získat v rámci jeho cesty do ČR, duchovní obnova 

bude proto v tomto termínu. I když se jedná tentokrát o předvánoční čas, věříme, že 

když o této možnosti víme v dostatečném předstihu, budeme moci tomu přizpůsobit 

svou přípravu na svátky, abychom se mohli zúčastnit.  

 

 

 


