
 

26. neděle v mezidobí 
25. 9. - 1. 10. AD 2022 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý  - Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

Středa  - Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 

Čtvrtek  - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Pátek  - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

Sobota  - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
25 ND 7.30 

 
9.00 

10.30 

Za + Boženu a Jana Svobodovy, 7 + sourozenců, + rodiče Svobodovy a Lysákovy, duše v očistci, za 
dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu 
Za + rodiče Lysákovy, Kolínkovy a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za farníky 

26 PO  7.30 
18.00 

Za + Marii a Josefa Novákovy, + syna Josefa, duše v očistci a živou rodinu  
Na jistý úmysl 

27 ÚT 18:00 Na poděkování za všechny přijaté milosti pro rodinu Liškovu, Manišovu, Šebákovu, Esteřákovu a 
Skálovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé i zemřelé 

28 ST  7.30 
 

10.00 

1. Za farnost a dobrodince farnosti       
2. Za živé a + kněze   
Za živé a + Václavy z farnosti   

29 ČT 18:00 Za + rodiče Vránovy, Brhlovy, Bůbelovy, jejich + rodiče, sourozence z obou stran, Boží požehnání pro 
živou rodinu 

30 PÁ 18:00 Za + Václava Nováka, jeho + manželku Annu, + zetě Petra, duše v očistci, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

1 SO 7.30 Za živé a + členy živého růžence 

 

• V pondělí bude v naší farnosti adorační den. Vystavení Nejsvětější Svátosti bude po ranní mši svaté 
v 7.30 hod do 18.00 hod.  

• Ve středu na slavnost patrona našeho kostela sv. Václava budeme prožívat hody. Budou dvě mše 
svaté, a to v 7.30 hod a v 10.00 hod. Hlavním kazatelem bude o. Jaroslav Knichal, plukovník 
generálního štábu a hlavní vojenský kaplan České rep. z Prahy. Hodová sbírka bude určena na 
potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

• Zveme ochotné farníky v úterý v 16.00 hod na úklid okolí kostela před hody. 

• Rodinné a mateřské centrum Malenka srdečně zve na třetí přednášku z cyklu „Sobě nablízku“ 
s názvem „Rodina jako sociální děloha“. Přednáška se uskuteční v kavárně kulturního domu v pátek 7. 
října v 17.00 hod. Zveme všechny přihlášené i nové zájemce. Cena za osobu je 150,-Kč. Přednášet 
budou manželé Zajíčkovi z centra pro rodinu. 

• Nadační fond Credo ve spojení se společenstvím SMS a projekt On srdečně zvou na konferenci 
Společenství, která bude 7.-8.10.2022 v Kongresovém centru ve Zlíně. Tato konference je určena pro 
všechny, kteří jsou zapojeni do křesťanských společenství, nebo by se chtěli do nějakého 
takového společenství zapojit. Je určena i pro ty, kteří by chtěli nějaké společenství založit a neví jak 
na to. Další informace a přihlášení najdete ve vitrínce a na stránkách https://www.credonf.cz/.  

 

 
 

https://www.credonf.cz/

