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12. prosince 2021 

3. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

13. 12. 

Sv. Lucie, panny a mučednice 

Úterý 

14. 12. 

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Pátek 

17. 12. 

Začátek předvánočního týdne 

Neděle 

19. 12. 

4. 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.). V adventní době je navíc ještě 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. Od příští neděle do čtvrtka 

23. prosince bude příležitost ke svátosti smíření prodloužena; denně se bude 

zpovídat již od 16 hod. 
 

Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb bude zveřejněn nejpozději příští 

neděli. 
 

Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat 

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory. Na 

bohoslužbách 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 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. 
 

Při sbírce na probíhající opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo při 

všech bohoslužbách dohromady 94.180 Kč. Zatím se podařilo na tento účel 

vybrat 5.086.363 Kč. Všem dárcům patří dík. Práv i díky velkorysosti dárců (a 

příslušným dotacím) jsme dokončili opravu celého vnějšího pláště a řadu 
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dalších oprav. Na našem webu, facebooku, nástěnkách a vytištěné vzadu 

v kostele najdete aktualizované informace o všech těchto opravách. 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. 
 

Dnes proběhla mikulášská sbírka na bohoslovce. 
 

• Zítra, v pondělí 13. prosince: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

• V úterý 14. prosince: 

⎯ od 10 hod. pohřeb MUDr. Františka Schneiberga, věrného farníka, 

ministranta a místopředsedy pastorační rady naší farnosti 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 15. prosince: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 16. prosince: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela, prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• V pátek 17. prosince: 

⎯ mše svaté od 6, 8 a 18 hod. 
 

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

Dopředu připomínáme, že i v letošním školním roce se budou konat, dá-li Bůh, 

jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež v termínu jarních 

prázdnin Prahy 1 až 5 (tj. od 5. do 12. března 2022). Přihlášky jsou na našem 

webu, bližší informace u otce Jana. 
 

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

 

 


