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18/2013

15. 09. 2013 – 29. 09. 2013

NEDĚLE 15.09. - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
- PANNY MARIE BOLESTNÉ, PATRONKY SLOVENSKA
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky – po mši svaté setkání Slováků a přátel
v „modrém sále“ kostela sv. Jana Nepomuckého; Křeslo pro hosta paní
Ďurasová
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
PONDĚLÍ 16.09. – SV. LUDMILY, MUČEDNICE
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
____________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 17.09. – SV. KORNELIA A CYPRIANA, SV. ROBERTA BELARMINIHO
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 - biblické setkání s Mgr. Jánem Šípkou (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
STŘEDA 18.09. - SV. JOSEFA KUPERTINSKÉHO
•
09:00 - mše sv.
•
15:30 - náboženství pro mladší děti (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
ČTVRTEK 19.09. - SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
•
09:30 - setkání dříve narozených k modlitbě a pohovoru (fara Klat. tř. 176)
•
16:30 - náboženství pro děti - příprava na 1. sv. přij. (fara Klat. tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 - příprava dospělých na přijetí svátostí (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
PÁTEK 20.09. - SV. ONDŘEJE, PAVLA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
• 18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
__________________________________________________________________________________
SOBOTA 21.09. - SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
•
09:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
NEDĚLE 22.09. - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.

PONDĚLÍ 23.09. - SV. PIA Z PIETRALCINY
•
18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
___________________________________________________________________________________
ÚTERÝ 25.09. – SV. GERARDA (JAROMÍRA)
•
18:00 - mše sv.
•
18:45 - 19:00 - biblické setkání s Mgr. Jánem Šípkou (fara Klatovská tř. 176)
____________________________________________________________________________________
STŘEDA 26.09. - SV. KLEOFÁŠE
•
09:00 - mše sv.
•
15:30 - náboženství pro mladší děti (fara Klatovská tř. 176)
___________________________________________________________________________________
ČTVRTEK 27.09. - SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
•
16:30 - náboženství pro děti - příprava na 1. sv.přij. (fara Klat. tř.176)
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 - příprava dospělých na přijetí svátostí (fara Klatovská tř. 176)
___________________________________________________________________________________
PÁTEK 27.09. - SV. VINCENCE DE PAULY, KNĚZE A ZAKLADATELE CM
• 18:00 - mše sv. (po mši sv. úklid kostela)
___________________________________________________________________________________
SOBOTA 28.09.- SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA
ČESKÉHO NÁRODA
•
09:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
NEDĚLE 29.09. - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
___________________________________________________________________________________
SV. VINCENC DE PAUL, KNĚZ A ZAKLADATEL CM se narodil r.1581 v malé vesnici
Ranquines v jihozápadní Francii. Vysvěcen na kněze (1600) pokračoval ve studiu teologie a
církevního práva, později působil v Paříži a od roku 1617 jako farář venkovské farnosti
v lyonské diecézi. Začal organizovat svépomocnou péči o chudé zakládáním charitativních
bratrstev a s několika horlivými kněžími konat lidové misie. V roce 1625 založil misionářskou
kongregaci lazaristů, jejímž hlavním posláním bylo vzdělávání kandidátů kněžství. Pro trvalou
péči o chudé založil se sv. Luisou de Marillac kongregaci "Dcer křesťanské lásky" – vincentek
(1633). Zemřel 27. IX. 1660 v převorství sv. Lazara v Paříži. V roce 1737 byl prohlášen za
svatého a roku 1885 za patrona křesťanského charitativního díla.

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍK, HLAVNÍ PATRON ČESKÉHO NÁRODA
Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody
Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu se starala především jeho babička sv. Ludmila. Naučil
se slovanskému písmu, na Budči si osvojil i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku
k eucharistii a k chudým. Když se v roce 925 ujal vlády, snažil se o kulturní i náboženské
povznesení země. Jeho křesťanský způsob vlády a spravedlivá přísnost k neukázněné, většinou
ještě pohanské šlechtě, i to, že přijal lenní závislost na Jindřichu I., vyvolaly opozici v čele
s jeho mladším bratrem Boleslavem, na jehož popud byl 28. IX. 929 (nebo 935) ve Staré
Boleslavi zabit. Po třech letech bylo jeho tělo přeneseno do rotundy sv. Víta, kterou on sám
založil jako třetí kostel na Pražském hradě. Jeho nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky
hlaholským písmem brzy po jeho smrti. První kostel mu byl zasvěcen už v roce 972 v Proseku
u Prahy. Na začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikáně
a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři.

