
 24. neděle v mezidobí 

11. září 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za Jiřinu a Ladislava Nadrchalovy  
a rodinu Gregorovu. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí    –   Památka Jména Panny Marie 

   Úterý        –   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

   Středa      –   Svátek Povýšení svatého kříže 

   Čtvrtek     –   Památka Panny Marie Bolestné   
   Pátek        –   Památka sv. Ludmily, mučednice  
   Neděle      –   25. neděle v mezidobí      

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Úterý    18:00  –  Za Moniku Thierlovu a syna   

  Čtvrtek 18:00  –  A d o r a c e   

  Neděle  11:00  –  Za rodinu Kopišťovu a Preislerovu 

 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
• Nyní po mši svaté bude křest Emilie Jany Veselé. 
• Od pondělí tohoto týdne začne výuka náboženství: děti 1. stupně 

budou mít výuku v pondělí na ZŠ. Začínají prvňáčci (asi i s 2. třídou) v 
11:15. Děti ze 3.- 5. třídy budou mít vyučování ve 12:15. Také žáci 2. 
stupně již začnou tento týden: první setkání se uskuteční tento čtvrtek 
15.9. v 17:30 na faře a potom by se připojili k adoraci a se scholou by 
doprovodili několika písněmi. Zároveň to bude informativní setkání, kde by 
se děti a mládež domluvili s Lucií  na čase, kdy  náboženství bude 
probíhat, aby to všem vyhovovalo. 

• V úterý 20.9. bude Adorační den a večer setkání PFR. 
• V pátek 16.9. bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod.  
• Příští neděli 18.9. v 15:00 se můžete připojit ke krátké děkovné pouti z 

Jam na Vejdoch – poděkování za úrodu a požehnání našemu kraji. 
• Večer v 19:00 hod bude na Zelené hoře divadelní představení 

Pražského divadelního sdružení Jedl: Lucie Trmíková, nositelka Ceny 
Thálie v hlavní roli: Santini, Alegorie na téma hledání dokonalosti. 

• Na naši faru v Herálci budou opět jezdit hosté a rekreanti. 
 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  heralec@dieceze.cz 
http://www.farnost.katolik.cz/heralec 

mailto:zalesky@biskupstvi.cz

