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18. prosince 2022 

4. neděle adventní 

 
Liturgický kalendář 
 

Sobota 

24. 12. 

Vigilie Narození Páně 

Neděle 

25. 12. 

Slavnost Narození Páně 

 

Oznámení 
 

V kostele platí obvyklý bohoslužebný pořádek s tím, že o pátcích doby 

adventní je ještě mše svatá se zpěvem rorátů od 6 hod.  
 

Pořad vánočních bohoslužeb (včetně časů předvánočního zpovídání a otevření 

kostela o Vánocích pro návštěvu jesliček) je na nástěnkách v kostele a také na 

našem webu a facebooku, Co se týče vlastních vánočních bohoslužeb o 

nadcházejícím víkendu, tak Vigilie Narození Páně bude v sobotu 24. prosince 

od 16 hod., půlnoční mše svatá o půlnoci, v neděli 25. prosince, v den 

Narození Páně, budou mše svaté jako o nedělích (tj. od 9, 11, 18 a 20 hod.) a 

v pondělí 26. prosince, na svatého Štěpána, od 9 a 18 hod. 
 

Příležitost ke svátosti smíření je ode dneška až do soboty 24. prosince rána 

prodloužena: krom obvyklých časů (ráno 30 a večer 45 min. před každou mší 

svatou a během páteční adorace) se ode dneška až do pátku odpoledne zpovídá 

vždy již od 16 hod. Naposledy před Vánoci se bude zpovídat v sobotu ráno a 

pak zase až od 27. prosince. 
 

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

Farní knihovna bude otevřena dnes a ve středu v obvyklých časech a pak až 

zase ve středu 4. ledna. 
 

Betlémské světlo budou v našem kostele rozdávat skauti oddílu Scarabeus ve 

čtvrtek 22. prosince před mší svatou a po ní, a to ráno i večer. 
 

Při Mikulášské sbírce na bohoslovce se minulou neděli vybralo 42.149 Kč. 

Všem dárcům patří dík. Dnes proběhla další Arcibiskupstvím pražským 

vyhlášená sbírka, a to do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. 
 

Koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pro veřejnost bude 

v našem kostele ve čtvrtek 22. prosince od 20 hod. a v neděli 25. prosince od 15 

hod. 
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• Dnes, v neděli 18. prosince: 

⎯ od 10 hod. farní kafe; dík patří všem, kteří je pravidelně připravují; během 

farního kafe opět proběhne prodej křesťanské literatury 

• Zítra, v pondělí 19. prosince: 

⎯ 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 20. prosince: 

⎯ 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 21. prosince: 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 22. prosince: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ nekoná se úklid kostela 

⎯ nekoná se setkání katechumenů 

• V pátek 23. prosince: 

⎯ od 19.15 hod. (po skončení adorace) proběhne příprava kostela na Vánoce 

(předvánoční „brigáda“): stavba jesliček, instalování stromků, úklid kostela; 

prosíme o pomoc a předem za ni děkujeme 
 

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

A s přáním požehnaných Vánoc všem… 

 


