
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
V MĚSÍCI LISTOPADU 2016 

 
Neděle 30.10.2016 v 15:00, hřbitov (u centrálního kříže) – modlitba za zemřelé  
 
Úterý 1.11.2016 v 17:30, chrám sv. Vavřince - Slavnost Všech svatých 
 
Středa 2.11.2015 v 16:00, kostel na Vraclavi a v 17:30, chrám sv. Vavřince - mše sv. - vzpomínka na 
všechny zemřelé 
 
Pátek 4.11.2016, 19:00-21:00 Nikodémova noc  
Během večera budete mít možnost přijít do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha 
a budete se moct setkat s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti při adoraci či osobním rozhovoru knězem, 
případně svátosti smíření. Nikodémova noc se koná každý první pátek v měsíci, další se uskuteční 
v pátek 2.12.2016. 
 
Neděle 20.11.2016 v 8.30, chrám sv. Vavřince - DĚTSKÁ MŠE SV. – hraje a zpívá Sboreček. Po mši sv.  
proběhne setkání dětí v rámci Misijního klubka, které je určené především menším dětem, které 
rádi tvoří a svými výrobky chtějí podpořit misie. Zváni jsou také rodiče, kteří budou mít souběžný 
program. 
 
Neděle 27.11.2016 v 8:30, chrám sv. Vavřince – první adventní neděle 
Začíná doba adventní, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Je to čas ke ztišení a modlitbě, čas 
přípravy na slavení Božího narození. Při všech bohoslužbách této neděle proběhne žehnání 
adventních věnců, přineste si je přede mší sv. k oltáři. 
 
Sobota 3.12.2016, ZUŠ – adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou, známou autorkou 
knih z oblasti křesťanské spirituality. V současné době pracuje v Pastoračním středisku při 
Arcibiskupství pražském, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství a přednáškové a 
exerciční činnosti. Externě vyučuje na KTF v Praze a v Olomouci.  
Program: 8:00 mše sv., 9:30 1. přednáška, 11:00 2. přednáška, 12:30 občerstvení, 13:30-15:00 
prostor pro dotazy a diskuzi. Budete mít také možnost nakoupit duchovní literaturu 
z Karmelitánského nakladatelství.  
 
 

***Mše sv. každou neděli v 8:30 v chrámu sv. Vavřince. *** 
***Po mši sv. si můžete přímo v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. *** 

 
 
 

Modlitba za zemřelé: 
 

Odpočinutí věčné, 
dej zemřelým, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí. 
Ať odpočinou v pokoji. 

Amen. 
 


