
INFORMACE  Z FARNOSTI 

Neděle 23. října 2022 

30. neděle v mezidobí 

Misijní neděle 
 

1. Dnes (23. 10.) je 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 

Sbírka se koná na misie. Tuto neděli slavíme světový den modliteb za misie, misijní neděli, 

Po každé nedělní mši sv. budeme moci finančně podpořit naši farnici Jarmilu Chorovskou, 

působící ve Venezuele. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

2. Příští neděli (30. 10.) je 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 

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: 
Rovniny –  

Pondělí: 

OKD –  

Úterý: 

Tyršovka a Via Montessori – 

Pátek: 

1. tř. 12:20 - 13:05 1. + 2. tř. 13:00 - 13:45 1. -  3. tř. 13:00 - 13:45 

2. tř. 13:05 - 13:50 3. tř. 13:50 - 14:35 4. + 5. tř. 13:45 - 14:30 

3. tř. 13:50 - 14:35   

4. + 5. tř. 14:35 - 15:20 P. Jáhen - Fara Darkovičky - škola 

 6. třída: úterý – 15:00 1.+2.+4.třída v úterý 14.30  

Bobrovníky 7. třída: čtvrtek – 15:00 3. tř . čtvrtek 17:00 v kapli  

Úterý: 14:00-14:45 8. + 9. třída: čtvrtek – 15:50  
 

4. Dnes od 14:30 se koná Drakiáda na Vinné hoře. Zve naše farní POSPOLČO. 

5. Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami bude v sobotu 29. 10. od 9:00-11:00 a od 16:00-

18:00 hodin. V Darkovičkách se bude zpovídat po mši sv. v sobotu od 18:30. 

Bude zpovídat cizí zpovědník. 

6. V sakristii si můžete doobjednat knihu o kapli sv. Prokopa v Bobrovníkách, a to do 25. 

října. Cena činí 350 Kč.  

7. V sakristii si můžete vyzvednout nové číslo diecézního časopisu OKNO a děti nedělní 

obrázek. 

8. 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. 

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

na společnou mši svatou. 

10. Ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. se posouvá čas o jednu hodinu zpět! 

11. Milí hosté a farníci! Missio z latiny znamená poslání I nás, zde přítomné na bohoslužbě 

Hospodin nyní posílá do našeho světa. Jsme dobře vybaveni Božím slovem a eucharistickým 

pokrmem. Ať nám Bůh žehná k naplňování našeho poslání ve světě. 

 


