
 26. neděle v mezidobí 

25. září 2022 

  Dnešní mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí  –  Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

   Úterý      –  Památka sv. Vincence z Paula, kněze  
   Středa    –  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 

   Čtvrtek   –  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

   Pátek      –  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve   
   Sobota   –  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

   Neděle    –  27. neděle v mezidobí    

bngh 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Úterý    17:00  –  Za rodinu Gregorovu a Myškovu z Hamrů 

  Čtvrtek 18:00  –  Adorace   

  Neděle  11:00  –  Za Jana Štola a rod. Bouškovu, Štolovu,  

                                                              Mikesovou a Kučerovou 

 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
• Naše milá farnice, paní Milada Dítětová se včera dožila kulatých 90. 

narozenin. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho radosti a stálé požehnání. Děkuji 
za příklad vytrvalé víry, naděje a lásky. 

• Moc děkuji za dary do kasičky na pomoc pro sestry Boromejky. Poslali jsme 
jim z Herálce 8.000,- Kč a ze Žďáru 30.000,-. Kč.   

• Dnes odpoledne bude ve 14 hod. svatováclavská pouť ve Světnově.  
• Tento týden pokračují oslavy výročí 300 let posvěcení Zelené hory: dnes 

bude mít v 15 hod. na ZH přednášku pan prof. Jan Royt a v 17 hod bude 
koncert Tišnovského orchestru se sólisty a brněnským sborem Gaudeamus. V 
úterý 27.9. bude na ZH koncert mužských sborů v Jimramova a Poličky v 
19:00 hod.  

• Ve středu, v den státního svátku proběhne třetí krojová pouť. V 10 hod 
bude sraz v bazilice a odtud půjdeme průvodem na Zelenou horu. Zde bude 
mše sv. v 11 hod. Následovat bude další program souborů. Slouží P. Miroslav 
Herold, S.J. 

• V sobotu bude zde mše svatá o hodinu dříve, protože přijede pan kardinál 
Dominik Duka aby oslavil 30 let Kolpingova díla v ČR. Tedy v 15:30. 

• Předtím ve 14 hod bude biřmování u sv. Prokopa.  
 

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