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28. listopadu 2021 

1. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Pátek 

03. 12. 

Sv. Františka Xaverského, kněze 

První pátek v měsíci 

Sobota 

04. 12. 

Sv. Jana Damašského, biskupa a učitele církve 

 

Neděle 

05. 12. 

2. neděle adventní 

 

Oznámení 
 

Na dnešní neděli poslal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pastýřské 

slovo… 
 

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.). V adventní době je navíc ještě mše svatá ranní mše svatá se 

zpěvem rorátů každý pátek od 6 hod. 
 

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

před každou mší svatou a během páteční adorace. V předvánočním týdnu bude 

ještě prodloužena. 
 

Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat 

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory. Co se 

týče zpřísněných vládních opatření, tak pro účast na bohoslužbách se (zatím) 

nic nemění; v praxi jde především o povinnost nošení respirátorů a o dodržení 

rozestupů (je-li to možné). Pro ostatní mimobohoslužebné farní aktivity platí 

předpisy jako pro jiné vzdělávací a kulturní akce. Prosíme – s ohledem na stále 

tísnivější epidemickou situaci – o ohleduplné chování. A také o pochopení, že 

ne všechny mimobohoslužebné farní aktivity se nyní mohou konat… 
 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách. 
 

• Zítra, v pondělí 29. listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  
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⎯ od 19 hod. (v besídce) pořádá naše farní charita besedu s Dr. Pavlem 

Pěnkavou na téma Jak můžeme pomáhat lidem bez domova?  

• V úterý 30. listopadu: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 1. prosince: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 2. prosince: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela, prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání synodní skupinky 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• V pátek 3. prosince: 

⎯ první pátek v měsíci s obvyklým prvopátečním programem 

⎯ mše svaté od 6, 8 a 18 hod. 

• Ve sobotu 4. prosince: 

⎯ od 14 hod. farní duchovní obnova s P. Václavem Revendou; rozjímání se 

budou konat ve videosále, mezitím bude možnost svátosti smíření a modlitby 

v kostele, vše bude zakončeno večerní (farní) mší svatou od 18 hod. 
 

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

Příští neděli se při všech bohoslužbách koná další sbírka na probíhající 

opravy našeho kostela. Dokončili jsme právě opravu celého vnějšího pláště. 

Příští rok, dá-li Bůh, se chystáme na opravu schodiště a rampy před průčelím a 

poškozené hydroizolace na severní straně kostela. Prosíme – s vědomím i jiných 

a určitě i naléhavějších potřeb – o Vaši laskavou pomoc a všem dobrodincům 

zároveň za ni velmi děkujeme. 
 

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

 


