
Pravidelné mše svaté:
neděle v 9 hod., 11 hod., 16.30 hod. 

pondělí až sobota v 16.30 hod.

Další bohoslužby:
na první pátek v měsíci je adorace ve 14 hod. 
příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny 

před mší svatou a kdykoliv na požádání
na první pátek od 15 hod.

Každý 2. čtvrtek v měsíci v kapli sv. Anežky 
v Lublaňské ulici č. 44 mše svatá ve 20 hodin 

DOBRÁ 
ZPRÁVA

farnosti sv. Ludmily 
na Královských Vinohradech

Od pondělí do pátku 31. 12. 
je mše sv. každý den v 16.30 hodin.

 
1. 1. 2022 sobota

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá
  

2. 1. neděle
z pastoračních důvodů oslavíme slavnost 

ZJEVENÍ PÁNĚ – Tři krále. 
Při všech bohoslužbách budeme světit vodu, křídu, ka-

didlo a zlaté předměty
 

9. 1. neděle
KŘEST PÁNĚ

9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá
Při všech bohoslužbách obnovíme svůj křestní slib

---------------------------------------------------------------
            

Spolek přátel kostela sv. Ludmily Vás zve na

3. KONCERT NA ZÁVĚR VÁNOC 
LINHA SINGERS

/koledy a vánoční muzika/

9. 1. neděle
v 19 hodin v našem kostele. 

Vstupné dobrovolné.

---------------------------------------------------------------

Vánoce 
v kostele sv. Ludmily 

na Královských Vinohradech 2021

Prosíme o zachování všech protiepidemických opatření
    

24. 12. pátek
ŠTĚDRÝ DEN – poslední roráty v 8 hod.
Štědrovečerní bohoslužba pro děti a rodiče 

v 16.30 hod.
Půlnoční mše sv. – Slavnost Narození Páně 

ve 24 hod.

25. 12. sobota
HOD  BOŽÍ  VÁNOČNÍ

9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá
 

26. 12. neděle
SVÁTEK SVATÉ RODINY

9 hod. mše svatá 
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá 
Při všech bohoslužbách mohou manželé 

obnovit své sliby
 

BETLÉM
Tam, kde kdysi Bůh nenalezl domov,

Jsme doma my všichni.
                          G. K. Chesterston

Přejeme Vám KRÁSNÉ VÁNOCE – 
svátky Narození Spasitele Pána Ježíše Krista!

Vaši kněží od sv. Ludmily
                                         P. Jakub, P. Cyril a P. Pavel

----------------------------------------------------------------
Náš Betlém je přístupný od 25. 12. 2021 až do Hromnic 

2. 2. 2022 každý den od 11 hodin do 16 hodin.
    

TO PODÁNÍ JE NA NAŠÍ STRANĚ...

Staří národové měli takový zvyk, že když se bě-
hem roku udála dobrá příhoda, vložili do truhličky 
bílý kámen, a když se udála zlá událost, vložili černý 
kamének. Na konci roku vysypali kamínky z truhlič-
ky na hromádku a vzpomínali na ty dobré i špatné 
věci a dělali předsevzetí pro příští rok, aby těch čer-
ných kamínků bylo co nejméně.

Je to symbolické i lidské a je to i pěkná inspirace. 
Pořád věřím, že toho bílého je vždy více než toho 
černého.

Někdy se ale stává, že ta bílá jakoby se v temnotě 
trablí a starostí ztrácela. Ale to se jen zdá. Při hlub-
ším pohledu, když si dopřejeme čas k  zamyšlení, 
najednou poznáme, že ten život má pořád více těch 
světlých stránek. Alespoň tomu věřím.

K  tomu teď nahrává vánoční a  novoroční čas. 
Mám jej rád a od roku k roku to sílí. Možná je to 
tím, že toho mám více za sebou než před sebou. Vi-
dím více světla, štěstí a hlavně naději. Říkám si, kolik 
těch Vánoc i  Nových roků ještě bude? Ale pak tu 
otázku zahodím, vždyť nejde o to, kolik toho bude, 
ale jak to bude. Je důležité žít přítomností. Jí totiž 
dávám zelenou budoucnosti.

Nebojím se proher ani vidiny převahy černých ka-
ménků. Vím, že život je stálý zápas a prohry v něm 
žel jsou. Mají však jedno ALE.

V  tenisu, v  tom elegantním sportu je pravidlo, 
že můžete prohrát jednotlivé sety, ale rozhodující je 
vždycky vyhrát mečbol. Kdo vyhrává mečbol, tak 
zvítězí celý zápas. Tím mečbolem je milost přítom-
ného okamžiku. My jej máme v rukou a podání je 
na naší straně.

Pán Bůh nám pomáhej!
                                   
                                              

Váš farář 

                                                               P. Jakub 


