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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Úterý 27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Středa 28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka
Čtvrtek 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Pátek 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Sobota 1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve
Neděle 2. 10. 27. neděle v mezidobí

 V pondělí 26.9.2022 bude v 17.00 na faře misijní klubko.
 V pondělí 26.9.2022 při mši sv. v 18.00 bude našemu katechumenu uděleno

třetí skrutinium
 Ve středu 28.9.2022 na slavnost sv. Václava bude mše v 8.00.
 Oblastní charita Žďár nad Sázavou zve na děkovnou mši  svatou, která se v

naší farnosti uskuteční ve čtvrtek 29. září v 18 hodin. Při mši sv. poděkujeme
za 30 let aktivní pomoci potřebným a současně i za spolupráci s P. Václavem
Hejčem, který z důvodu stěhování končí v Charitě svoji duchovní službu. 

 V pátek 30.9. bude mše sv. ráno v 8.00 a ne večer.
 V pátek se v 18.00 sejdeme s biřmovanci a kmotry v kostele  - program: obřad

Efeta, nácvik obřadu biřmovaní.
 V pátek 30.9. v 19.30 zpovědní večer – pro biřmovance, kmotry, jejich rodiny

a může přijít i kdokoli z farnosti. Budou zpovídat 4 zpovědníci.
 V sobotu bude ve 14.00 slavnostní mše sv. s udílením svátosti biřmování. Hl.

celebrant: Mons. Pavel Konzbul, diecézní biskup.  K této slavnosti je zvána
celá naše farnost. Po mše sv. jsou všichni zváni na farní zahradu, kde bude
malé pohoštění.

 Prosím ženy tak jak to děláme o pouti o napečení nějakých buchet a cukroví.
To je možné přinést bud během pátku či sobotního dopoledne na faru.

 Mariánská pobožnost  první  soboty nebude ve farním kostele,  ale  v kostele
Nejsvětější Trojice v sobotu v 17.00.

 V sobotu z důvodu slavnosti biřmování večerní mše sv. NEBUDE 
 Příští neděli bude sbírka na opravy kostela


