
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
               
   

prosinec 
6. neděle  2. neděle adventní 
8. úterý  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 
12. sobota  ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI 
17.-20.   VÁNOČNÍ JARMARK 
24. čtvrtek  Štědrý den 
25. pátek  Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 
26. sobota  Svátek sv. Štěpána 
27. neděle  Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
                                   PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH MARIE A JOSEFA 
28. pondělí Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 
31. čtvrtek  sv. Silvestr  

 
 
 
 

leden 

1. pátek  Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

 6. středa  Slavnost Zjevení Páně 
10. neděle  Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 
18. - 25.  Týden modliteb za sjednocení křesťanů 
24. neděle  Neděle Božího slova 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – den bude upřesněn 

 
 
 

ÚNOR 
2. úterý  Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 
11.  čtvrtek  Panna Maria Lurdská 
17. středa  Popeleční středa – začátek doby postní 
22. pondělí Svátek Stolce sv. Petra 
 
 
 



 

        

126 – Vesele zpívejme 

 

1. Vesele zpívejme, / Boha Otce chvalme, / že nám Syna 
svého / jednorozeného / dal na vykoupení / národa 
lidského. 

2. Krista čtvero příští / Písmo svaté jistí: / nejprvnější 
v těle, / druhé v duši celé, / třetí při skonání, / čtvrté 
o vzkříšení. 

3. Proč nejprv přišel k nám / a narodil se nám, / praví svaté 
Čtení: / by kázal spasení, / k pokání nás volal, / mnohé 
uzdravoval. 



 

4. Druhý příchod jeho / do srdce lidského: / mocí svého 
slova / nás utvořit znova; / tluče u tvých dveří, / každý mu 
otevři. 

5. Třetí příchod čeká / při smrti člověka: / proto velí bdíti / 
a střízlivě žíti, / neboť člověk neví, / kdy se smrt dostaví. 

6. Čtvrtý příchod bude, / až den soudný přijde: / v onu 
slavnou dobu / vstanou mrtví z hrobu; / tu by rád 
nejeden / skryl se před svým Pánem. 

7. Proto se připravme, / špatnosti se zbavme: / v svatém 
obcování / a v pravém pokání / v modlitbách trvejme, / tak 
Pána čekejme. 

8. Rač, Pane, popřáti / v tvé pravdě vždy státi, / abychom 
v ní bděli / a tebe viděli, / Pána milostného, / v den 
příchodu tvého. 

T~: Lukáš Pražský 1501–N~: 14.stol. Vyšebrodský sborník 1410 

 



 

POZVÁNKY 
 

  RORÁTY    - každý den v 7:00 se můžete 

  Připojit k online rorátům 
  (odkaz na farním webu) 
 
 
 

 
 
 

 

       - každý všední den 
       Od 6:30 do 7:00 

Otevřen kostel 
k osobní modlitbě  

  
SOBOTNÍ ADORACE 

Každou sobotu od 8:00 do 18:00 přicházíme do kostela 
k soukromé adoraci. Poslední týdny náš farní akolyta 
Vladimír Mucha zajišťuje výstav Nejsvětější svátosti. 
Můžeme prožívat osobní setkání s Bohem a prosit za naši 
farní rodinu a naše duchovní pastýře. Je krásné pozorovat, 
jak svižně se plní tabulka, do které se zapisují ti, kteří 
přichází adorovat. Díky vám všem, kteří touto formou 
podporujete celou naši farnost!  

V sobotu12. prosince bude Adorační den. Zapisovat se můžete do 

formuláře, který používáme na běžné sobotní adorace (na webu 
farnosti). Začneme mší svatou v 8:30 a druhá mše svatá (s nedělní 
platností) adoraci uzavře v 18:00. 
 
Těšíme se na akce, o kterých v tuto chvíli nemůžeme podat bližší informace: 

 

Vánoční jarmark 
Putování po stopách Marie a Josefa 
Tříkrálová sbírka    …budete informováni. 


