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POŘAD BOHOSLUŽEB  
26. 9. 2022 – 2. 10. 2022 

PONDĚLÍ 
26.9.2022 

 Mše svatá se ve farnosti neslouží 
Pondělí 26. týdne v 

mezidobí 

ÚTERÝ 
27.9.2022 

14.00 
Voděrady 

Za zemřelého Václava Rohlenu 
Pohřební mše svatá, po ní uložení do hrobu 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze 

16:00 
Třebešov 

Poutní mše svatá 

18:00 
Klášterní kostel 

Na úmysl 

STŘEDA 
28.9.2022 

9:00 
Byzhradec 

Poutní mše svatá 

Slavnost SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA, hlavního 

patrona českého 
národa – doporučený 

svátek 

15:00 
DPS Jitřenka 

Bohoslužba slova s podáním svatého přijímání 

17.00 
Voděrady 

Za Václava Pekáče a rodiče 

18:00 
Děkanský kostel 

Za živé a zemřelé jmenovce sv. Václava 
 

ČTVRTEK 
29.9.2022 

18:00 
Klášterní kostel 

Bohoslužba slova s podáním svatého přijímání a 
Eucharistická pobožnost 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

PÁTEK 
 30.9.2022 

18:00 
Klášterní kostel 

Za zemřelého Václava Dvořáka, manželku a 
dcery 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve 

SOBOTA 
1.10.2022 

14:00 
Vyhnanice 

Mše svatá – posvícení 
Památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve 
Mše svatá je s nedělní 

platností 
18:00 

Klášterní kostel 

Za manžele Gregáňovy, Balažovy, za rodinu a 
šťastný návrat 

NEDĚLE 
2.10.2022 

8:00 
Černíkovice 

Bohoslužba slova s podáním svatého přijímání 
Za Josefa a Anežku Hejhalovy a rodiče z obojí 

strany 

27. neděle 
v mezidobí 

8:00 
Voděrady 

Mše svatá 
Za rodinu Červinkovu a Tkadlecovu 

9:30 
Děkanský kostel 

Mše svatá – posvícení 
Za zemřelé členy rodiny Tošovských a 

Kahlerových 

11:15 
Pohoří 

Na úmysl 

 

            V Opočně dne 24. 9. 2022              R. D. Mgr. Filip FOLTÁN 

                                                                                                                                             správce farnosti 
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FARNÍ OHLÁŠKY 
                                                     

                                                      26. 9. 2022 – 2. 10. 2022. 

 SVÁTOST SMÍŘENÍ – lze přijmout v týdnu před každou mší svatou.  

 ŘECKOKATOLICKÁ LITURGIE – dnes v neděli bude slavena v 16:00 hodin v klášterním kostele 
řeckokatolická liturgie. 

 SLAVNOST SV. VÁCLAVA – mše svatá bude sloužena ve středu 28. září v 18:00 hodin 
v děkanském kostele u oltáře s obrazem sv. Václava 

 POUTNÍ MŠE SVATÉ – budou slouženy v Třebešově 27. září v 16:00hod. a v Byzhradci 28. 
září v 9:00hod. 

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – se koná v ZŠ Opočno v pátek 30. září od 14:00 hodin.  

 PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ – v tomto týdnu je nutné odevzdat přihlášky na výuku 
náboženství v Černíkovicích a ve Voděradech a pro starší žáky na děkanství a pro mládež na 
děkanství. 

 TICHÁ ADORACE – se koná v Opočně každý pátek ½ hodiny přede mší svatou   

 MODLITBA ZA OBNOVU FARNOSTI – na stolku si můžete vyzvednout modlitbu za obnovu 
farnosti. Z druhé strany můžete napsat lidi, za které se chcete modlit.  

 POSVÍCENÍ – v sobotu 1. října slaví ve Vyhnanicích posvícení. Mše svatá bude sloužena ve 
14.00hod. v kapli Navštívení Panny Marie. V neděli 2. října slavíme posvícení v děkanském 
kostele. Po mši svaté bude před kaplankou agape. 

 INTENCE – ještě jsou volné termíny na prosinec k zapsání vašich intencí. 

 SBÍRKA –  celodiecézní sbírka na církevní školství vynesla minulou neděli v Opočně 3.060,-
Kč, Pohoří 820,-Kč, Voděrady 1.170,-Kč a v Černíkovicích 1.320,-Kč 

 SBÍRKA NA OPRAVY FARNÍCH OBJEKTŮ – je vyhlášena na příští neděli 2. října 

 ČERNÍKOVICE – každou třetí neděli v měsíci se koná sbírka na opravy kostela  

 ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY RŮŽENCE – v rámci duchovní přípravy na obnovu farností bychom 
se během měsíce října individuálně modlili růženec. Mohli bychom takhle promodlit celé 
město, celé naše farnosti. Takovým hmatatelným symbolem by mohly být medailonky 
Panny Marie, které jsem nechal požehnat sv. otcem Františkem. Během modlitby růžence 
– třeba cestou z práce, nebo při procházce, bychom mohli tento medailonek vložit na 
vhodné místo – třeba do země, ke stromu….. Takhle bychom zasvětili naše farnosti Panně 
Marii. Kdo se do této modlitební říjnové aktivity zapojí, může si vzít medailonek (na každou 
modlitbu jeden) z bočního oltáře.  

 FARNÍ VÝLET DO KUTNÉ HORY – plánujeme jednodenní výlet do Kutné Hory dne 22. října. 
Zájemce prosíme, aby se přihlásili v sakristii. Cena zájezdu činí 500,-Kč, kterou zájemce 
zaplatí při zápisu. Viz plakátek. 
 
 
V Opočně dne 24. 9. 2022         R. D. Mgr. Filip  FOLTÁN 

        správce farnosti      
                                                                              


