
6. prosince 2020 

2. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

07. 12. 

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

Úterý 

08. 12. 
Slavnost Panny Marie,  

počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

Středa 

09. 12. 

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 

Čtvrtek 

10. 12. 

Panny Marie Loretánské 

Pátek 

11. 12. 

Sv. Damasa I., papeže 

Sobota 

12. 12. 

Panny Marie Guadalupské 

Neděle 

13. 12. 
3. neděle adventní 

 

Oznámení 
 

Dle krizového opatření vlády je nyní možné konat veřejné bohoslužby tak, aby 

počet účastníků nepřesáhl 30% míst k sezení, byly zachovány dvoumetrové 

rozestupy (s výjimkou těch, kteří žijí ve společné domácnosti) a byla dodržena 

ostatní protiepidemická opatření (dezinfekce rukou, nošení roušek, nekonání 

společného zpěvu atd.). Vzhledem k velikosti našeho kostela, ve kterém je více 

než 300 míst k sezení a je možné zachovat příslušné rozestupy, mohou se konat 

bohoslužby až pro 100 účastníků. 
 

Je tedy obnoven všednodenní bohoslužební pořádek, tj. mše svaté jsou slouženy 

od pondělí do soboty od 8 a 18 hod. (adventní pátky ještě od 6 hod., o 

liturgických slavnostech ještě od 20 hod.).  
 

Mší svatých s nedělní platností je slouženo více: v sobotu od 20 hod. a v neděli 

od 7.30 hod., 9 hod., 11 hod., 18 hod. a 20 hod. Není se na ně třeba zapisovat, 

nicméně je jasné, že na každou z nich bude moci být puštěno pouze 100 věřících. 

Proto prosíme, aby každý šel pouze na jednu mši svatou s nedělní platností, 

případně s pochopením přijal, že se na některou nedostane.  
 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou ranní a dopolední mší 

svatou, před každou večerní mší svatou 45 minut a v pátek při večerní adoraci. 



Co se týče ostatního farního programu, tak některé mimobohoslužebné aktivity 

jsou obnoveny, vše jedině se zachováním příslušných protiepidemických 

opatření.  
 

Co se týče nadcházejícího týdne, tak: 
 

 Dnes, v neděli 6. prosince: 

 při všech bohoslužbách probíhá další účelová sbírka na opravu našeho 

kostela (mikulášská sbírka na bohoslovce proběhne u nás příští neděli) 

 na našem webu a na nástěnkách jsou aktuální informace ohledně oprav a 

jejich financování jakož i o možnostech na tento účel  

 všem dárcům patří dík 

 Zítra, v pondělí 7. prosince: 

 od 19 hod. Rozhovory o víře pro mladší mládež  

 od 19 hod. kontemplace v kryptě 

 nekoná se Literatura a duchovní život 

 V úterý 8. prosince: 

 nekoná se setkání seniorů 

 je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše svaté budou slouženy 

od 8, 18 a 20 hod. 

 nekonají se Rozhovory o víře pro starší mládež (ty se budou, dá-li Bůh, konat 

od příštího týdne) 

 nekonají se modlitby matek 

 Ve středu 9. prosince: 

 nekoná se setkání maminek 

 od 19 hod. Teologický klub 

 Ve čtvrtek 10. prosince: 

 od 17 hod. všechna náboženství  

 od 19 hod. prosíme o pomoc při úklidu kostela 

 od 19 hod. setkání katechumenů 

 nekoná se seminář o duchovním životě 

 nekoná se kontemplace v kryptě 

 V pátek 11. prosince: 

 mše svaté budou slouženy od 6, 8 a 18 hod. 

 nekoná se kroužek křesťanské filozofie 

 

Ve vnitřních prostorách kostela a jeho zázemí je třeba dodržovat patřičná 

protiepidemická opatření. 
 

Sledujte, prosíme, náš web, kde by měly být vždy aktuální informace. 
 

Toto vše jedině, dá-li Bůh a jak dá Bůh… 


