Ohlášky 23.–30. 1. 2022
Dnes je 3. neděle v mezidobí, papežem Františkem vyhlášená jako Neděle Božího slova. V pondělí je
svátek sv. Františka Saleského, v úterý Obrácení svatého Pavla, ve středu sv. Timoteje a Tita, v sobotu
sv. Tomáše Akvinského. Příští neděle je 4. v mezidobí.
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem po výměně oken ve farním sále a jednoho okna na schodišti.
A moc děkuji Martinu Vaňáčovi, který připravil ekumenickou bohoslužbu, a všem, kteří jste se jí v
pátek zúčastnili.
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá až do 25. ledna.
Dnešní sbírka na biblický apoštolát se z rozhodnutí pražského arcibiskupa koná formou distribuce
složenek mezi účastníky bohoslužeb s možností darovat na tento účel finance přímo na účet
arcibiskupství. Letáčky si můžete vyzvednout u vchodů do kostela. (Více v Kobylístku a v dopise
kardinála Duky na webu).
Klub přátel historie zve dnes od 14.30 do farního sálu na přednášku Praha a její svaté cesty.
Srdečně zveme maminky s dětmi předškolního věku na výuku náboženství pro předškoláky.
Pravidelná setkání se konají v pondělí od 15.45 ve Žluté klubovně.
Hovory o Starém zákoně pokračují v pondělí od 19.15 v katechetické místnosti.
Literární večer nad knihou “Přikryl jsem tvou hanbu” proběhne v knihovně v úterý od 19.30.
Modlitební triduum Modliteb matek proběhne v kostel od pátku do neděle vždy po večerní mši svaté.
Slavnost sv. Dona Boska vychází na pondělí 31. ledna. Mši svatou v 18:30 bude celebrovat biskup
Kája Herbst. Po mši svaté jste zváni k neformálnímu setkání v podloubí a venkovních prostorách. Od
20 hodin zveme zpět do kostela na přednášku Jaroslava Šebka o sv. Ludmile.
Připomínáme možnost přihlásit se na obědy u salesiánů ve farním sále – více informací bylo
v Kobylístku.
Přejeme, “ať radost z Hospodina je naší silou”.

Aktuální elektronické odkazy: KOBYLÍSTEK / Salesiánský magazín / Zpravodaj Salesiánského střediska / Zpravodaj
pražské arcidiecéze / Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 / Misijní kaleidoskop / Rok rodiny (videa papeže Františka) /
Vlčí doupě Romana Vlka pro děti

Úmysly mší svatých v týdnu 23.–30. 1. 2022
23. 1.

Neděle

3. neděle v mezidobí

7.30 Za uzdravení příbuzných a poděkování
9.00 Za zemřelou maminku Miloslavu Kuchařovou a všechny živé i zemřelé členy
rodiny
10.30 Za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince
16.00 Na úmysl dárce a za duše v očistci
18.30 Za zemřelého Františka Kusého

24. 1.

Pondělí

Svátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, titulárního
světce a patrona Salesiánské rodiny

6.30 Za Boží požehnání pro sestry paulínky a pro jejich knihkupectví a za duše v
očistci
18.30 Za zemřelého bratra Emila Tomu

25. 1. Úterý

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
6.30 Za obrácení syna Martina
18.30 Za mládež

26. 1. Středa
6.30
14.00
17.00
18.30

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za Boží požehnání pro dcery a jejich rodiny
Rozloučení s panem Jiřím Huškem
Za nemocnou Kristýnu Pompovou, za syna Lukáše a Ivana Pompu
Requiem za zemřelého Vladimíra Ilberga

27. 1. Čtvrtek
6.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní
18.30 Za zemřelého tatínka a jeho sestru

28. 1. Pátek
6.30 Za zemřelého bratra a jeho syna
18.30 Za Boží požehnání a zdraví pro celou rodinu a duše v očistci

29. 1. Sobota

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

6.30 Za zemřelé manžela Jiřičkovy
18.30 Za zemřelou tetu Mílu a přátele

30. 1. Neděle
7.30
9.00
10.30
16.00
18.30

4. neděle v mezidobí
Za zemřelého manžela
Za rodinu Andělovu a dlouhodobě nemocného člena rodiny
Za uzdravení Hany Radové
Za Boží požehnání pro účastníky semináře Modlitba v životě
Za všechny živé a zemřelé farníky a dobrodince

