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13. listopadu 2022 

33. neděle v mezidobí 

 
Liturgický kalendář 
 

Úterý 

15. 11. 

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 

Středa 

16. 11. 

Sv. Markéty Skotské 

Sv. Gertrudy, panny 

Čtvrtek 

17. 11. 

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

Pátek 

18. 11. 

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 

Sobota 

19. 11. 

Sobotní památka Panny Marie 

Neděle 

20. 11. 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

 

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.  
 

Společná modlitba růžence v kostele je ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. 
 

Farní knihovna je otevřena ve středu od 17 hod. a v neděli od 10 hod. 
 

Minulou neděli při bohoslužbách proběhla pravidelná sbírka na probíhající 

opravy našeho kostela, při které se vybralo celkem 75.938 Kč a 30 Euro. I při 

vědomí všech jiných, jistě i důležitějších potřeb, prosíme ty, kteří mohou, i o 

tuto formu podpory farnosti. Krom kostelní sbírky vždy první neděli v měsíci 

je možné také přispět účelově vázaným darem. Přičemž platí, že i farnosti – jako 

všem ostatním – se bohužel také značně navýšily náklady na provoz. Všem 

dárcům a dobrodincům farnosti proto patří velký dík. 
 

Dnes probíhají dvě Arcibiskupstvím pražským vyhlášené finanční sbírky: 

V rámci kostelní sbírky to byla (přesunutá z minulé neděle) sbírka na charitní 

činnost v arcidiecézi a formou složenek, které si je možné vzít vzadu v kostele, 

to je sbírka na podporu katolických médií, které tímto můžeme také podpořit. 

 



 2 

Dnes od 10 do 11 hod. také probíhá vzadu v kostele charitativní prodej 

výrobků klientů Domova Svaté rodiny; koupí můžete tento domov podpořit. 
 

• Zítra, v pondělí 14. listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

• V úterý 15. listopadu: 

⎯ nekoná se setkání seniorů (z důvodu konání vikariátní schůze kněží) 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

⎯ od 19 hod. seminář o duchovním životě a kontemplaci on-line formou 

• Ve středu 16. listopadu: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 17. listopadu: 

⎯ nekonají se náboženství pro děti (z důvodu státního svátku) 

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ nekoná se setkání katechumenů (z důvodu státního svátku) 

• Příští neděli 20. listopadu: 

⎯ od 10 hod. farní kafe; prosíme ty, kteří mohou, aby přinesli něco do 

společného pohoštění; dík patří všem, kteří je pravidelně připravují; během 

farního kafe opět proběhne prodej křesťanské literatury 
 

A na závěr pozvánka pro starší děti a mládež na celodenní setkání v rámci 

Světového dne mládeže v pražské arcidiecézi nadcházející v sobotu 19. 

listopadu od 9 hod. v Saleziánském středisku v Praze-Kobylisích. Pro ty, kteří 

by se chtěli zúčastnit společně, je sraz v 8 hod. na zahrádce za kostelem. Bližší 

informace jsou na plakátu na nástěnce anebo u otce Jana. 
 

Pak také starším dětem a mládeži připomínáme, že je možné se již přihlašovat 

na jarní prázdniny na běžkách na Mariánské v době konání jarních prázdnin 

Prahy 3 od 11. do 18. března 2023. Bližší informace na našem webu anebo u 

otce Jana. 
 

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

 

 


