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10. ledna 2016  –  svátek Křtu Páně 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7 
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil. 

nebo: Izaiáš, kap. 40, verš 1–5.9–11 
Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu. 

Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu  

 nebo: Veleb, duše má, Hospodina! 

2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38 
Bůh ho pomazal Duchem svatým. 

nebo: list sv. Pavla Titovi, kap. 2, verš 11–14 a kap. 3, verš 4–7 
Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 

Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 15–16.21–22 
Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. 

 
Kdo tedy s vírou sestupuje do této koupele znovuzrození, odříká se ďábla a spojuje se s Kristem; 
odmítá nepřítele a vyznává, že Kristus je Bůh, svléká otroctví a odívá se darovaným synovstvím; od 
křtu se navrací jasný jako slunce a vyzařuje paprsky spravedlnosti; a co je nejdůležitější, stává se 
synem Božím a spoludědicem Kristovým.                                                              (sv. Hippolyt Římský) 
 
Tento týden si připomínáme:  13. ledna sv. Hilaria, biskupa a učitele církve  
 

Příští neděli bude 2. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Izaiáš, kap. 62, verš 1–5 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 4–11 
Evang.: Jan, kap. 2, verš 1–11 
  
BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před 
každou mší svatou, během adorací nebo dle do-
mluvy s knězem 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu v 17.30 hod.  

Všemohoucí věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,  
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý  

dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena spo-
lečnými nešporami 
V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Tuto neděli 10 ledna:  
- Vás po ranní mši svaté zveme na farní kafe 
-  v 10 hod. bude v chodbě kostela zahájena 
výstava o problematice uprchlíků Lidé na 
cestě (pod záštitou biskupa Václava Malého); 
součástí zahájení bude seznámení s výstavou, 
následnými doprovodnými programy, malé 
hudební vystoupení a pohoštění; výstava po-
trvá do 7. února a bude přístupná vždy ve 
čtvrtek, pátek a v neděli od 15 do 18 hod. 
- od 16 hod. ve videosále proběhne v rámci 
Farní akademie přednáška doc. Václava 
Ventury „Jak se neustále modlit (podle 
tradice athoských mnichů)“ 
- bude mše svatá od 18 hod. doprováze-
na chrámovým sborem Cantores Cordis 
- od 20 hod. v kryptě modlitba chval orga-
nizovaná naší mládeží. 

 
V pondělí 11. ledna:  

- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidel-
né Rozhovory o víře pro mládež s otcem 
Janem 
- od 19 hod. ve videosále přednáška otce 
Petra v rámci cyklu Literatura a duchovní 
život. 



V úterý 12. ledna: 
- od 9 hod. setkání seniorů s otcem Pe-
trem 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela. Budeme uklízet bet-
lém a stromky.    



Ve středu 13. ledna: 
- v rámci Teologického klubu od 19 hod. 
v besídce proběhne přednáška otce Jana na 
téma „Svaté roky a Svaté brány“.  



Ve čtvrtek 14. ledna:  
- od 17 hod. pokračují všechna nábo-
ženství   
-  od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  

- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 19.30 hod. na faře setkání kate-
chumenů  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



V sobotu 16. ledna se koná Společenský 
večer naší farnosti.  Vstupenky si můžete 
zakoupit ještě tuto neděli po každé mši sva-
té. Budeme vděčni za příspěvek či dar do 
tomboly - tu můžete nosit do sakristie do 
zelené přepravky. Výtěžek celého večera bu-
de věnován naši nově založené farní charitě. 
Více informací na 
ples.srdcepane@centrum.cz. 



Jarní prázdniny na běžkách: nabídka 
pro starší děti a mládež strávit jarní prázdniny 
společně na běžkách od neděle 28. února do 
soboty 5. března. Zájemci ať se přihlásí otci 
Janovi. 

DAUZET, Dominique-Marie: Krátký životo-
pis svatého Norberta. Přeloženo 
z francouzského originálu Doksany, klášter 
sester premonstrátek.                            C 200 
ŘEŘÁBEK, K.: Reptání a duchovní koroze. 
Autor názorně ukazuje a rozebírá sílu zápor-
ného vlivu reptání na náš duchovní život.                                                                     
S 268 
KVAPILÍK, M.: Proč spolu před svatbou 
nebydlet a nespat. Moudrá, svěží, místy zdra-
vě provokující knížečka, která nás po přečtení 
vede k přemýšlení. Je psána z křesťanského 
pohledu, ale i čtenář, který věří, že žádný Bůh 
není, může křesťanské rodinné hodnoty pova-
žovat za moudré.                                    K 36 

Neděle 10. 1. 2016  18 h Evropské Vánoce 
CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 
Anglie: Adeste fideles (John Francis Wade 1711–1786)  Slovin-
sko: Glej, zvezdice božje (Leopold Belar 1828–1899)  Polsko: 
Gdy śliczna Panna (poč. 18. stol., upr. Ján Čambál 1927–2010)  
Slovensko: Dobrý Pastier sa narodil (Anton Hlinka 1864–
1938/Jozef Chládek 1856–1928)  Čechy: Přišlo jsi k nám, Jezu-
látko (upr. Antonín Tučapský *1928) 
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