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8. ledna 2023 

Svátek Křtu Páně 

 
Liturgický kalendář 
 

Pátek 

13. 01. 

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

Sobota 

14. 01. 

Sobotní památka Panny Marie 

Neděle 

15. 01. 

2. neděle v mezidobí 

 

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.).  
 

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 v neděli od 10 a ve středu od 17 hod. 
 

Při sbírce na opravu varhan v kostele, kterou chceme letos začít, na opravu 

oken v sakristii a na provoz farnosti se minulý týden vybralo při všech 

bohoslužbách dohromady 74.400 Kč a 28 Euro. Všem dobrodincům patří dík. 

Na našem webu a facebooku a na nástěnce najdete souhrnnou zprávu, 

rekapitulaci všech oprav, restaurátorských prací a investic v našem kostele za 

posledních sedm let s výhledem do let následujících. Tuto zprávu si také můžete 

vzít vytištěnou vzadu na stolečcích. Děkujeme. 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili jako „koledníčci“ do Tříkrálové sbírky 

pořádané Charitou Česká republika prostřednictvím i naší Farní charity Praha 3 

– Vinohrady. Pokud by se někdo chtěl zapojit ještě v nadcházejícím týdnu, 

prosíme, přihlaste se co nejdříve v sakristii. 
 

• Dnes, v 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 

• Zítra, v pondělí 9. ledna: 

⎯ od 18.45 hod. rozhovory o víře pro mladší mládež 

⎯ od 19 hod. kontemplace 

⎯ od 19 hod. lectio divina 
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• V úterý 10. ledna: 

⎯ od 9 hod. setkání seniorů 

⎯ od 19 hod. rozhovory o víře pro starší mládež  

⎯ od 19 hod. modlitby matek 

• Ve středu 11. ledna: 

⎯ od 19 hod. komentovaná prohlídka našeho kostela (místo teologického 

klubu) ve spolupráci s Norbertem Schmidtem 

• Ve čtvrtek 12. ledna: 

⎯ od 17 hod. náboženství pro děti  

⎯ od 18.45 hod. úklid kostela; prosíme o pomoc 

⎯ od 19 hod. setkání katechumenů 

⎯ od 19.15 hod. setkání nad tématem: bojíme se smrti?; všichni noví zájemci 

(o diskusní setkání) jsou srdečně vítání 

• Příští neděli 15. ledna: 

⎯ 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 proběhne opět prodej křesťanské literatury 
 

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… 

 


