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27. listopadu 2022 

1. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Středa 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Pátek 

02. 12. 

První pátek v měsíci 

Sobota 

03. 12. 

Sv. Františka Xaverského, kněze 

Neděle 

04. 12. 

2. 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.). S tím, 

že o pátcích doby adventní je ještě mše svatá se zpěvem rorátů od 6 hod. ráno. 
 

Příležitost ke svátosti smíření je také jako obvykle: ráno 30 a večer 45 min. 

před každou mší svatou a během páteční adorace. V předvánočním týdnu bude 

ještě prodloužena. 
 

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. 
 

Farní charita děkuje všem, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Cherson. 

Vše bylo předáno Nadaci sester boromejek. 
 

Pro první tři neděle adventní poslal pražský arcibiskup Jan Graubner tři 

pastýřské listy o mši svaté. Je možné si je brát vytištěné vždy vzadu v kostele 

(na stolečcích) anebo přečíst na našem webu či facebooku.  
 

V adventní době nabízíme Adventní duchovní cvičení uprostřed všedního 

dne s jáhnem Milošem s pravidelnými setkáními vždy v úterý od 19 hod. ve 

videosále. Bližší informace na našem webu a facebooku anebo přímo u jáhna 

Miloše. 
 

Farní adventní duchovní obnova s otcem Petrem proběhne v sobotu 10. 

prosince odpoledne v zázemí kostela. Začne první přednáškou od 14 hod. a 

bude zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele. 
 

• Dnes, v neděli 27. listopadu: 

⎯ od 15.30 hod. adventní koncert pořádaný nadací Karla Hartiga v kostele 
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• Zítra, v pondělí 28. listopadu: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

• V úterý 29. listopadu: 

⎯ od 9 hod. setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. adventní setkání s jáhnem Milošem 

• Ve středu 30. listopadu: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 1. prosince: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• V pátek 2. prosince: 

⎯ první pátek v měsíci s obvyklým prvopátečním programem  
 

Příští neděli se při všech bohoslužbách bude konat další pravidelná sbírka na 

probíhající opravy našeho kostela. I při vědomí všech jiných, jistě i 

důležitějších potřeb, prosíme ty, co mohou, i o tuto formu podpory farnosti, jíž 

se – jako všem ostatním – pochopitelně také značně navýšily náklady na 

provoz. Všem dárcům patří dík.  
 

V pondělí 5. prosince se bude od 19 hod. konat v našem kostele opět 

„Mikulášská“. Zvány jsou děti, jejich rodiče a příbuzní. Prosíme rodiče, aby 

dárkové balíčky pro své děti opatřili dobře viditelnou cedulkou s čitelně 

napsaným jménem a příjmením dítěte, kterému má být balíček předán. Tyto 

balíčky je třeba donést do sakristie v neděli 4. prosince nebo v pondělí 5. 

prosince před kteroukoliv mší svatou či bezprostředně po jejím skončení. Bližší 

informace u Milady Provinské. 
 

Dopředu oznamujeme, že ve středu 7. prosince od 19 hod. proběhne přednáška 

Dr. Benedikta Mohelníka, OP Otevřít starý klášter o (nejen architektonické) 

proměně pražského dominikánského kláštera. 
 

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 1 až 5 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… 

 


