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24. dubna 2022 

2. neděle velikonoční („Božího milosrdenství“) 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

25. 04. 

Svátek sv. Marka, evangelisty 

Čtvrtek 

28. 04.  

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 

Sv. Ludvíka Marie Grignionga z Montfortu, kněze 

Sobota 

30. 04.  

Sv. Zikmunda, mučedníka 

Neděle 

01. 05. 

3. neděle velikonoční („Dobrého pastýře“) 

 

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.  

 

Aktuální informace o farním programu najdete vždy na našem webu, 

facebooku a na nástěnkách v kostele.  
 

Na farním webu i facebooku najdete také možnosti a tipy, jak pomoci obětem 

války na Ukrajině i prostřednictvím katolické charity.  
 

Jedna další konkrétní možnost: Ve středu 27. dubna a v pátek 29. dubna 

proběhne v kostele po večerní mši svaté (tj. od 18.45 do 19.15 hod.) sbírka 

drogistických potřeb pořádaná naší farní charitou. Na jejím webu a na 

plakátcích najdete bližší informace. Prosíme, přineste jen věci nové a důstojně 

použitelné (!) a nenoste věci mimo domluvené termíny. Děkujeme. 
 

• Zítra, v pondělí 25. dubna: 

⎯ od 19 hod. kontemplace v kryptě 

⎯ nekonají se o víře pro mladší mládež  

• V úterý 26. dubna: 

⎯ od 9 hod. setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. lectio divina 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

⎯ nekonají se rozhovory o víře pro starší mládež 
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• Ve středu 27. dubna: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ nekoná se teologický klub 

• Ve čtvrtek 28. dubna: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti 

⎯ od 18.15 hod. příprava na první svaté přijímání 

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 
 

Příští neděli proběhne všech bohoslužbách další sbírka na opravy našeho 

kostela. I při vědomí všech důležitějších a naléhavějších potřeb světa prosíme 

laskavé dárce i o tuto pomoc a děkujeme za ni. Začátkem května začne oprava 

vstupního schodiště a rampy a následně oprava poškozené hydroizolace na 

severní straně kostela. Bližší informace o opravách našeho kostela najdete na 

našem farním webu a facebooku a na nástěnkách v kostele. 
 

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

Společná modlitba růžence se koná ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod.  
 

Farář Jan Houkal je v pracovní neschopnosti. 
 

Na našem webu a facebooku také najdete nabídku jarních a letních akcí pro 

děti a mládež pořádaných naší farností spolu s přihláškami na ně. Vzhledem 

ke zranění otce Jana se nebude moci konat čundr začátkem července, ale 

výprava do Slovinska a dětský tábor na Mariánskou by se konat měly, dá-li Bůh.  
 

V sobotu 7. května při slavnostní mši svaté od 18 hod. oslavíme (spolu 

s biskupem Zdenkem Wasserbauerem) 90 let posvěcení našeho kostela. Po mši 

svaté bude následovat agapé. Prosíme všechny ty, kteří jsou ochotni pomoci 

s jeho přípravou, zejména tím, že něco ke společnému pohoštění připraví, aby se 

co nejdříve přihlásili naší pastorační asistence Michaele Skalické. Děkujeme. 
 

V souvislosti s výročím posvěcení kostela se v týdnu po 1. květnu budou konat 

ještě další dvě mimořádné akce: 

⎯ ve středu 4. května od 19 hod. přednáška Norberta Schmidta Nezajímá 

mne krásný kostel. Plečnikův vinohradský chrám postavený v kontextu 

pražských sakrálních staveb postavených kolem roku 1930 ve „videosále“ 

⎯ v pátek 6. května od 20 hod slavností koncert pořádaný nadací Karla 

Hartiga v kostele 
 

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

 


