
 
               
   

8. úterý  Svátek Narození Panny Marie 
12. sobota  Jména Panny Marie 
14. pondělí Svátek Povýšení Svatého Kříže 
15. úterý  Panna Maria Bolestná 
16. středa  Svatá Ludmila 
27. neděle  SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
28. pondělí Slavnost svatého Václava 
29. úterý  Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela 

a Rafaela 
 

  

 

2. pátek  Svatí andělé strážní 
7. středa  Panna Maria Růžencová 
17. sobota  RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST  
18. neděle  Misijní neděle 
   PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

 
 

1. neděle  Slavnost všech svatých 
   DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST – 15:00 
2. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
8. neděle  MŠE SVATÁ VE VÁŽANECH – 10:00 
13.  pátek  Svatá Anežka Česká 
22. neděle  Slavnost Ježíše Krista Krále 
29. neděle  1. neděle adventní – začátek církevního roku 
 
 

Čtvrtek  17:30 
Pátek  18:00 
Neděle  8:30 
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Každou sobotu od 8:00 do 18:00. 
Zapisujte se do formuláře v kostele a na webových stránkách 
farnosti. 

 

Setkání nad otevřenou Biblí probíhá na 

faře každou neděli od 18 do 19 hodin.   
 

V nedělních ohláškách budete upozorněni na její otevření 
– a budeme rádi, když přijmete pozvání hlavních 
organizátorů manželů Zvěřinových k posezení u kávy 
či čaje a dobrého zákusku. 
 

Neministruješ? Ministruješ již 
dlouho? Máme pro tebe důležitou 
informaci! 
V letošním školním roce se 
chystají schůzky ministrantů, 
které budou probíhat jednou 
měsíčně v sobotu v 10:00. 
Náplň těchto setkání bude 
zaměřen na nácvik 
ministrantských dovedností 
a znalost liturgie, ale také nás 
čekají hry, zábava a dlouhodobá 
soutěž. Těší se Pavel Zvěřina. 
 

Obě skupinky malých i větších 

zpěváčků se schází pravidelně každý čtvrtek hodinu přede mší svatou, 

aby se učily chválit Pána a připravily se na hudební doprovázení dětské 

mše svaté. Chcete-li se přidat, neváhejte a ve čtvrtek přijďte na faru. 
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V sobotu 17. října se můžete těšit na večer, 
kdy nás čeká modlitba růžence 
ve společenství, při svíčkách, s písničkami 
a s promítáním scén ze života našeho Pána 
Ježíše Krista.  
Panna Maria, naše nebeská Maminka, nás 
při zjeveních, které neustále ve světě 
probíhají, vyzývá k modlitbě 
růžence.  Růženec je duchovní zbraň, díky 
které vítězíme nad Božím nepřítelem, díky 
které přichází do našeho života víc Boží 
milosti, víc požehnání… 
Důvěřujeme Panně Marii, že jako milující 
maminka nás touží přivést k Ježíši? Pokud 
ano, prosím, poslechněme její toužebné 
volání nejen v jeden sobotní večer….  
 

V modlitbě budeme Panně Marii svěřovat 
zvláště děti, které poprvé přistoupí ke stolu 
Páně. 

Jako každoročně jste i letos srdečně zváni na Svatováclavské 
odpoledne, tentokrát již v předvečer svátku našeho národního patrona, 
to je v neděli 27. září od 14 hodin na farním hřišti. S sebou: dobrou 
náladu a chuť se pobavit s přáteli. 
 

Na konec listopadu chceme všechny předběžně pozvat na Sýpku 
na POHÁDKY-ÁDU – pohádkové odpoledne pro malé i velké. Přesné 
datum i podrobnosti se včas dozvíte. 
 

Otec Sommer nabízí v naší farnosti službu navštěvování nemocných. 

Pokud víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze, kontaktujte otce 

Sommera, např. v pátek po mši svaté nebo na tel. 772 696 774. 
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Doprovoďme modlitbou tyto děti až k 18. říjnu. 

  

  

     

Táňa Pecnová – Matyáš Komárek – Tereza Axmanová 

Matyáš Mynář – Michal Grénar – Šimon Dostál 

Tomáš Dvořák – Ella Baranoková – Jan Oliva 


