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25. prosince 2022 

Slavnost Narození Páně 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

26. 12. 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Úterý 

27. 12. 

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

Středa 

28. 12. 

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

Pátek 

30. 12. 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 

01. 01. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 

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 zítra, na sv. Štěpána, budou mše svaté od 9 a 18 hod. V sobotu 31. prosince, 

na Silvestra, budou mše svaté od 8 a 18 hod. (večerní mše svatá bude na 

poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do roku nadcházejícího). 
 

Příležitost ke svátosti smíření je od úterka 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. 
 

O vánočních prázdninách se nekoná většina mimobohoslužebných aktivit. 

Pravidelný program začne opět od pondělka 2. ledna.  
 

Pouze ve čtvrtek od 18.45 hod. se koná úklid kostela; prosíme o pomoc a 

děkujeme všem, kteří takto pravidelně pomáhají. 
 

Dík také patří všem, kteří jakkoli pomohli a pomáhají s přípravou a slavením 

vánočních svátků v našem kostele; kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, 

zpěvákům, hudebníkům a dalším a také všem těm, kteří se účastnili páteční 

„předvánoční brigády“. 
 

Koncertní provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby bude v našem 

kostele ještě dnes od 15 hod. 
 

Příští neděli proběhne opět pravidelná účelová sbírka, která je vyňata z odvodů 

do fondů Arcibiskupství pražského, tj. celá částka zůstává na potřeby kostela a 
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farnosti. Doposavad jsme vybírali na opravy našeho kostela, jejichž hlavní část 

letos snad skončila, Bohu díky. Dík také patří všem, kteří na ně jakkoli finančně 

přispěli. I letos budou účelové sbírky vždy první neděli v měsíci pokračovat a 

budou určeny na opravu varhan v kostele, kterou chceme letos začít, na 

opravu oken v sakristii a na provoz farnosti. I při vědomí všech jiných, jistě i 

mnohem důležitějších a naléhavějších potřeb, prosíme ty, co mohou, i o tuto 

formu podpory farnosti. Všem dobrodincům patří dík.  
 

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

A s přáním požehnaných Vánoc a všeho dobrého do nového roku… 


