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21. listopadu 2021 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

22, 11. 

Sv. Cecílie, panny a mučednice 

Úterý 

23. 11.  

Sv. Klementa I., papeže 

Středa 

24. 11. 

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků 

Čtvrtek 

25. 11. 

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

Neděle 

28. 11. 

1. neděle adventní 

 

Oznámení 
 

V našem kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; to znamená, že v neděli 

jsou slouženy čtyři mše svaté (od 9, 11, 18 a 20 hod.), od pondělka do soboty 

dvě (od 8 a 18 hod.) a o liturgických slavnostech během týdne tři mše svaté (od 

8, 18 a 20 hod.).  
 

Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min. 

před každou mší svatou a během páteční adorace. 
 

Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat 

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory. Co se 

týče zpřísněných opatření platných od zítřka, tak dle sdělení České biskupské 

konference se pro účast na bohoslužbách nic nemění; v praxi jde především o 

povinnost nošení respirátorů a o (snahu o) dodržení rozestupů. Pro ostatní 

mimobohoslužebné farní aktivity platí předpisy jako pro jiné vzdělávací a 

kulturní akce. 
 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách. 
 

Při sbírce na charitní činnost v arcidiecézi se minulou neděli vybralo při všech 

bohoslužbách celkem 37.541 Kč; všem dárcům patří dík.  
 

• Dnes, v neděli 21. listopadu: 

⎯ od 10 hod. farní kafe, na kterém bude přítomen prodejce křesťanské 

literatury; dík patří všem, kteří přispěli ke společnému pohoštění; všichni 

jsou srdečně zváni, ale prosíme, aby vlastního občerstvení – s ohledem na 
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ostatní – se účastnili jen ti, kteří splňují podmínky pro vstup do restaurací, 

děkujeme za pochopení 

• Zítra, v pondělí 22 listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život 

• V úterý 23. listopadu: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

• Ve středu 24. listopadu: 

⎯ od 9.30 hod. setkání maminek s dětmi 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 25. listopadu: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela, prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání synodní skupinky; bližší informace a kontakty najdete na 

našem webu a facebooku 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

⎯ od 20 hod. kontemplace v kryptě 

• Ve sobotu 27. listopadu: 

⎯ od 9 hod. vázání adventních věnců v besídce (pomůcky budou zajištěny); 

bližší informace na nástěnkách a na našem webu  
 

Farní knihovna je otevřena v obvyklých časech v neděli a ve středu. 
 

V pondělí 29. listopadu od 19 hod. (ve videosále) pořádá naše farní charita 

besedu s Dr. Pavlem Pěnkavou na téma Jak můžeme pomáhat lidem bez 

domova? Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 
 

Připomínáme, že farní adventní duchovní obnova by se měla konat v sobotu 4. 

prosince odpoledne. 
 

Zároveň jáhen Miloš zve na adventní exercicie ve Slaném, které by se měly 

konat od čtvrtka 2. prosince večera do neděle 5. prosince). Bližší informace 

najdete na farním webu a facebooku anebo přímo u jáhna Miloše. 
 

Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh… 

 


