
10.10.2022 

Program pastoračního roku 2022-23 
 
Srpen 
21. – 28. tábor Indiánky¨(Mařenice, Česká Lípa) 
18.-28.8. tábor Rytíři (nezrealizoval se pro nedostatek účastníků)  
 
Září 
9.9. začíná výuka náboženství1  
9.9. udělení čestného občanství P6 in memoriam kard.Beranovi 
11.9. vzpomínka na kard. Berana při mši + program po ní – farní kavárna 
 
 
Říjen 
2.10.+ 9.10. primárky voleb do SVR 
2.10. farní kavárna 
22.10.  sobotní podzimní brigáda – klášter Drasty (jít pracovat rukama) org.H.Rakovská  
23.10. Misijní neděle – dobročinné pečení a sbírka 
26.-27.10 podzimní prázdniny 
 
 
Listopad 
6.11. + 13.11. volby do SVR 
6.11. oslava 95 let posvěcení kostela + farní kavárna 
27.11. první neděle adventní 
 
 
Prosinec 
Tbd Vánoční program pro školy  
2.12. 16.00 Mikulášská 
4.12. farní kavárna 
10.12 adventní duchovní obnova (sobota) 
17.12. spaní v kostele-děti 
19.12. 16.00 svátost smíření pro děti 
24.12. 15.30. mše sv pro rodiny s dětmi 
 24.00 půlnoční 
25.12. 9.30 slavnost Narození páně 
26.12. 9.30 sv. Štěpán 
 Odpoledne představení divadla Říše loutek 
30.12.(pátek) svátek Sv.rodiny 
31.12. 23.00 mše na zakončení roku 
 
Leden  
1.1. 9.30 slavnost Matky Boží P. Marie 
Únor 
Tbd farní ples  
22.2. Popeleční středa 
Průběžně Příprava na první svátost smíření (předběžně 19.2.,26.2., 5.3., 26.3.) 
 
Březen 
Tbd  postní duchovní obnova (sobota)  
Tbd velikonoční program pro školy 
26.3.  výlet/ pouť  na Vyšehrad se sborem CČE (neděle odpoledne) 
 

 
1 Výuka náboženství začíná 9.9.2022 a končí 16.6.2023 
Neučíme: 28.10., 23.12. 3.2., 10.2., 17.3., 7.4. 

 



10.10.2022 

 
Duben 
2.4. Květná neděle 
 Odpoledne koncert orchestru VŠCHT - Stabat Matel - Giovanni Battista Pergolesi 
6.4.-9.4. velikonoční triduum 
9.4. Neděle Zmrtvýchvstání 
Průběžně Příprava na první přijetí eucharistie (předběžně 23.4.,14.5.,21.5.,28.5.,4.6.,) 
 
Květen 
28.5. slavnost seslání Ducha svatého 
Tbd. Výlet rodin 
 
červen 
2.6. Noc kostelů 
16.6. končí výuka náboženství 
11.6. Těla a krve Páně (Neděle)  
 
červenec 
 
srpen 
 tábory Indiánky, Rytíři 
září  
Mariánská pouť do Lysolaj  
 
 
 
Pravidelný program:  

● Svátost smíření po každé mši v pondělí a ve středu, v neděli přede mší 8.45 – 9.15 
● Modlitba Taizé – každý třetí pátek v měsíci mimo prázdniny 
● setkání mládeže 13-20 let-každé pondělí v 19 hod (ve školním roce) 
● Přednášky ČKA – středa, cca jednou za 6 týdnů – termín si domlouvají s PSAP samostatně 
● nepravidelná setkání vysokoškoláků – v neděli večer 
● setkávání maminek s dětmi – každá první a třetí středa v měsíci 
● modlitební setkání nad biblí – Dej hlas slovu  
● Schůzky ministrantů – P.Christian – od října  

 
Podzimní prázdniny  26 a 27.10.2022 
Jarní prázdniny: 6.–12.2.2023 P 6-10 
   13.–19.3.2023 P1-5 
 
 
 
 
 


