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20. listopadu 2022 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

21. 11. 

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Úterý 

22. 11.  

Sv. Cecílie, panny a mučednice 

Středa 

23. 11. 

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

Čtvrtek 

24. 11. 

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků 

Pátek 

25. 11. 

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

Sobota 

26. 11. 

Sobotní památka Panny Marie 

Neděle 

27. 11.  

1. neděle adventní 

 

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. 
 

Při sbírce na charitní činnost v arcidiecézi se minulou neděli vybralo při všech 

bohoslužbách dohromady 42.525 Kč. Všem dárcům patří dík. 
 

• Zítra, v pondělí 21. listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

⎯ nekoná se literatura a duchovní život 

• V úterý 22. listopadu: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 



 2 

• Ve středu 23. listopadu: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 24. listopadu: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• Příští neděli 27. listopadu: 

⎯ žehnání adventních věnců proběhne na začátku všech čtyř mší svatých 
 

Farní charita ve spolupráci s nadací sester Boromejek pořádá materiální 

"rychlosbírku" pro ukrajinské město Cherson. Sbíráme  konzervy, instantní 

polévky, ponožky, holínky a deky; i použité, ovšem čisté. Dary lze přinést do 

zázemí kostela (zezadu, přes zahrádku) dnes (v neděli) do 11 hod., anebo zítra 

(v pondělí) od 17.30 do 20 hodin. Další informace najdete na nástěnce.  
 

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… 

 


