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11. prosince 2022 

3. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

12. 12. 

Panny Marie Guadalupské 

Úterý 

13. 12. 

Sv. Lucie, panny a mučednice 

Středa 

14. 12. 

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Neděle 

18. 12. 

4. 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.  
 

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

před každou mší svatou a během páteční adorace. Od příští neděle 18. až do 

pátku 23. prosince bude ještě prodloužena; odpoledne vždy již od 16 hod. 
 

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. 
 

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.  
 

Při pravidelné sbírce na probíhající opravy našeho kostela se minulou neděli 

vybralo dohromady 66.387 Kč a 29 Euro. Všem dárcům patří dík. I při vědomí 

všech jiných, jistě i důležitějších potřeb lidí a světa, prosíme ty, co mohou, i o 

podporu farnosti, jíž se – jako všem ostatním – pochopitelně také značně 

navýšily náklady na provoz. A velmi za ni děkujeme. 
 

Dnes proběhla při všech bohoslužbách (z minulé neděle odložená) 

Arcibiskupstvím pražským vyhlášená Mikulášská sbírka na bohoslovce. Příští 

neděli proběhne další Arcibiskupstvím pražským vyhlášená sbírka, a to do 

Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. 
 

• Zítra, v pondělí 12. prosince: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež  
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⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina  

• V úterý 13. prosince: 

⎯ nekoná se setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

⎯ od 19 hod. adventní setkání s jáhnem Milošem 

⎯ od 19 hod. zkouška sboru 

• Ve středu 14. prosince: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 15. prosince: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• Nadcházející sobotu 17. prosince: 

⎯ srdečně zveme na farní adventní duchovní obnovu s otcem Petrem do 

zázemí kostela; začne první přednáškou od 14 hod. ve videosále a bude 

zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele; během obnovy bude příležitost 

ke svátosti smíření 

• Příští neděli 18. prosince: 

⎯ 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 
 

Pořad vánočních bohoslužeb je již na nástěnkách v kostele a také na našem 

webu a facebooku. 
 

Starším dětem a mládeži opět připomínáme možnost se přihlásit na jarní 

prázdniny na běžkách na Mariánskou od 11. do 18. března 2023. Bližší 

informace a přihlášky jsou na našem webu anebo u otce Jana. 
 

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

 


