19. prosince 2021
4. neděle adventní
Liturgický kalendář
Sobota
25. 12.
Neděle
26. 12.

Slavnost Narození Páně
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Oznámení
Od zítřka až do pátečního rána (tj. do rána 24. prosince) platí v našem kostele
obvyklý všednodenní bohoslužebný pořádek (tj. mše svaté jsou slouženy
denně od 8 a 18 hod.), včetně páteční ranní rorátní mše svaté od 6 hod.
Příležitost ke svátosti smíření je ode dneška až do pátku 24. prosince rána
prodloužena; odpoledne se zpovídá denně již od 16 do 18 hod. (dnes ještě od
19 do 20 hod.). Ráno vždy 30 min. před každou mší svatou. Ve dnech 25. a
26. prosince nebude pravidelná příležitost ke svátosti smíření.
Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb je na samostatném rozpisu.
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. Pro ostatní
mimobohoslužebné farní aktivity platí předpisy jako pro jiné vzdělávací a
kulturní akce.
O vánočních prázdninách (tj. od čtvrtka 23. prosince do neděle 2. ledna) se
nekoná pravidelný farní mimobohoslužebný program.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách. Tam a také na informačních letáčcích vzadu
v kostele najdete aktualizované informace o všech opravách našeho kostela a
jejich financování a možnostech na ně přispět; všem dobrodincům patří velký
dík.
• Zítra, v pondělí 20. prosince:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
• V úterý 21. prosince:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
• Ve středu 22. prosince:
⎯ od 9.30 hod. setkání maminek
⎯ od 19 hod. teologický klub
1

• Ve čtvrtek 23. prosince:
⎯ od 18.45 hod. předvánoční úklid plus příprava kostela a stavění Betléma
a stromečků, prosíme o pomoc, děkujeme
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…
A s přáním požehnaných Vánoc…
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