23. ledna 2022
3. neděle v mezidobí
Liturgický kalendář
Pondělí
24. 01.
Úterý
25. 01.
Středa
26. 01.
Čtvrtek
27. 01.
Pátek
28. 01.
Neděle
30. 01.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sv. Anděly Mericiové, panny
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
4. neděle v mezidobí

Oznámení
V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek; 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. Na
bohoslužbách jde především o povinnost nošení respirátorů. Pro ostatní
mimobohoslužebné farní aktivity platí předpisy jako pro jiné vzdělávací a
kulturní akce. Prosíme o zodpovědné a ohleduplné chování.
Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu,
facebooku a na nástěnkách v kostele.
• Dnes, v neděli 23. ledna:
⎯ je výročí 150ti let od narození Jože Plečnika, architekta našeho krásného
kostela; dvě ze čtyř nedělních mší svatých (od 9 a 20 hod.) jsou slouženy za
spásu jeho duše
⎯ probíhá celocírkevní finanční sbírka na Neděli Božího slova, která se –
z rozhodnutí pražského arcibiskupa – v naší arcidiecézi uskutečňuje formou
rozdávání složenek s letáčkem; ty jsou k Vašemu laskavému rozebrání
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vzadu v kostele v košíčcích; touto formou bude možné na daný účel přispět;
při bohoslužbách proběhla standardní nedělní sbírka na potřeby farnosti (s
příslušným povinným poměrným odvodem arcibiskupství)
• Zítra, v pondělí 24. ledna:
⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež
⎯ od 19 hod. literatura a duchovní život
• V úterý 25. ledna:
⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež
⎯ od 19 hod. modlitby matek
• Ve středu 26. ledna:
⎯ od 19 hod. teologický klub
• Ve čtvrtek 27. ledna:
⎯ 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
Farní knihovna je otevřena dnes, ve středu 26. ledna bude uzavřena.
Opět připomínáme, že 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). Přihlášky jsou na našem webu, bližší informace u otce Jana.
Samozřejmě vše jen: dá-li Bůh a jak dá Bůh…
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