
INFORMACE  Z  FARNOSTI 

Neděle 25. září 2022 

26. neděle v mezidobí 
 

1. Dnes 25. 9. se koná sbírka na opravy našich kostelů. 

V neděli 2. 10. se bude konat sbírka na diecézní fond solidarity. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

2. Ve středu 28. 9. je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého 

národa. Protože slavnost svatého Václava je doporučený zasvěcený svátek a zároveň státní 

svátek, máme ho slavit účastí na mši sv. a svátečním klidem. 

3. Nabízíme rodičům dětí, které letos mají navštěvovat výuku náboženství, aby si ve škole 

nebo v sakristii vyzvedli přihlášky. Náboženství pro druhý stupeň, vyučováno p. jáhnem na 

faře, bude probíhat následovně: 

- 6. třída: úterý – 15:00 hodin (začátek od 27. 9. 2022) 

- 7. třída: čtvrtek – 15:00 hodin (začátek od 22. 9. 2022) 

- 8. + 9. třída: čtvrtek – 15:50 hodin (začátek od 22. 9. 2022) 

4. Děkuji P. ThDr. Jan Larischovi, faráři ze Svinova, za přednášku na téma bl. Richarda 

Henkese, kněze a mučedníka, který působil ve Strahovicích. Děkuji též panu 

Janu Herrmannovi a pomocníkům za instalaci nového osvětlení v kapli Andělů. 

5. V sobotu 1. 10. se bude konat ministrantská schůzka, více info na plakátku a též 

v 19 hodin proběhne schůzka biřmovanců. 

6. V sakristii si můžete vyzvednout objednané knihy o kapli sv. Prokopa v Bobrovníkách. 

Cena činí 350 Kč. Děkuji autoru Mgr. Janu Fryčkovi a sl. Adéle Klementové. 

7. Měsíc říjen je zasvěcen úctě  Panně Marii a zároveň je to mariánský měsíc modlitby 

svatého růžence. 

Přicházejme společně uctívat Bohorodičku pravidelnou modlitbou svatého růžence před 

každou mší svatou, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké. 

Pamatujme na mariánskou úctu také v našich rodinách. 

8. Každý pátek zveme děti, které se připravují na první svaté přijímání, a také mládež, 

na společnou mši svatou. 

9. Milí hosté a farníci! Do dalšího týdne naší pozemské poutě ať nás Trojjediný Bůh, s nímž 

jsme se v hodině této bohoslužby setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, 

obohatí darem svého požehnání. 

 

 


