
 25. neděle v mezidobí 

18. září 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za rodinu Kopišťovu a Preislerovu. 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Úterý   –  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučed.  

   Středa  –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

   Pátek    –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze   
   Neděle  –   26. neděle v mezidobí    

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Úterý    18:00  –  Za živou a + rod. Vojtovu, Zdenu Mudrochovu, Aničku  

                                   Závorkovu, rod. Bukáčkovu, Myškovu a Milana Ševčíka.  

  Čtvrtek 15:00  –  Pohřební mše svatá za + Marii Majorovou 

                                                                       Večer již nebude adorace  !   

  Neděle  11:00  –  Za farníky  
 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
• Dnes odpoledne v 15:00 se můžete připojit ke krátké děkovné pouti z Jam na 

kopec Vejdoch – poděkování za úrodu a požehnání našemu kraji. Sraz v 15:00 
u kříže u hřiště v Jamách. 

• Dnes 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. 

• Zítra již budou obě hodiny náboženství mladších ročníků, děti 2. stupně budou 
mít výuku ve čtvrtek 22.9. na 17 hodin na faře. 

• V úterý 20.9. bude Adorační den a Den modliteb za arcibiskupský kněžský 
seminář – prosím, zapisujte se k modlitbě do seznamu na stolku. Zahájíme v 
8:00 společnou modlitbou a zakončíme v 17:45 přede mší svatou. 

• V úterý po mši svaté bude setkání Pastorační farní rady. 
• Moc děkuji všem, kdo přispěli vzadu do kasičky na pomoc pro sestry 

Boromejky. Dnes je poslední den této sbírky a zítra peníze pošlu.  
• Příští sobotu bude s námi slavit mši svatou na Zelené hoře emeritní biskup 

Vojtěch Cikrle – poděkování za 300 let poutního kostela. Mši svatou doprovodí 
chlapecký sbor z rakouského kláštera Sankt Florian. Tento sbor bude mít 
koncert na hladině Konventního rybníka v 19 hod.  

 

 

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