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1. ledna 2023 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 
Liturgický kalendář 
 

Pondělí 

02. 01. 

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,  

biskupů a učitelů církve 

Úterý 

03. 01. 

Nejsvětějšího Jména Ježíš 

Pátek 

06. 01. 

Slavnost Zjevení Páně 

Sobota 

07. 01. 

Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze 

Neděle 

08. 01. 

Svátek Křtu Páně 

Konec doby vánoční 

 

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.), což je 

případ nadcházejícího pátku 6. ledna.  
 

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 za mír je ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. 
 

Farní knihovna je otevřena od středy 4. ledna v obvyklých časech. 
 

Dnes proběhla při všech bohoslužbách opět pravidelná účelová sbírka, která je 

vyňata z odvodů do fondů Arcibiskupství pražského, tj. celá částka zůstává na 

potřeby kostela a farnosti. V minulých letech jsme vybírali na opravy našeho 

kostela, jejichž hlavní část koncem roku 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.  
 

Dík – ještě jednou – patří všem, kteří jakkoli pomohli s oslavou vánočních 

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

hudebníkům a všem ostatním. 
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• Zítra, v pondělí 2. ledna: 

⎯ od 19 hod. kontemplace 

• V úterý 3. ledna: 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 4. ledna: 

⎯ od 9.30 hod. setkání pro maminky s dětmi 

⎯ od 19 hod. teologický klub 

• Ve čtvrtek 5. ledna: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

• V pátek 6. ledna (na slavnost Zjevení Páně): 

⎯ mše svaté od 8, 18 a 20 hod. 

⎯ z obvyklého prvopátečního programu se koná pouze adorace od 17 hod. 

• Příští neděli 8. ledna: 

⎯ od 21 hod. (po skončení večerní mše svaté) se koná v kostele krátká 

„brigáda“: odstrojení vánoční výzdoby kostela; prosíme o krátkou pomoc 
 

A připomínáme pozvání pro starší děti a mládež na jarní prázdniny na 

běžkách na Mariánskou od 11. do 18. března. Bližší informace a přihlášky jsou 

na našem webu anebo u otce Jana. 
 

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

A s přáním Božího požehnání do nového roku… 

 


