
Vánoce
v bazilice sv. Ludmily 

na Královských Vinohradech 2022

24. 12. sobota    
ŠTĚDRÝ DEN – poslední roráty v 8 hod.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
16.30 hod. vigilie ze Slavnosti Narození Páně 

(pro děti a rodiče)            
24 hod. půlnoční mše svatá

Slavnosti Narození Páně

25. 12. neděle    
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá

26. 12. pondělí  
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

11 hod. mše svatá
16.30 hod. mše svatá

27. 12. úterý      
SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA

16.30 hod. mše svatá se žehnáním vína

28. 12. středa     
SVÁTEK BETLÉMSKÝCH NEVIŇÁTEK, 

MUČEDNÍKŮ
15 hod. se rozezní zvony jako memento 

za nenarozené děti
16.30 hod. mše svatá 

po skončení prohlídka betléma 
s Mgr. Michaelem Soukupem

29. 12. čtvrtek          
Pátý den v oktávu Narození Páně

16.30 hod. mše svatá 
   

 30. 12. pátek           
SVÁTEK SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

16.30 hod. mše svatá s obnovou manželských slibů

31. 12. sobota    
Sedmý den v oktávu Narození Páně – sv. Silvestra

16.30  hod. děkovná mše svatá

1. 1. 2023 neděle    
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá

16.30 hod. mše svatá
---------------------------------------------------------------

1. 1. 2023 neděle 

2. NOVOROČNÍ KONCERT  
KOLEDY A VÁNOČNÍ MUZIKA 

(společná akce Městské části a farnosti)
Od 18 hodin

---------------------------------------------------------------
6. 1. pátek             

1. pátek v měsíci  
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – TŘI KRÁLOVÉ

14 hod. výstav Nejsvětější Svátosti
15 hod. Korunka k Božímu milosrdenství

15.30 hod. adorace za nová kněžská povolání
16.30 hod. mše sv. spojená se žehnáním vody, 

křídy, kadidla a zlatých předmětů, 
bude sloužit biskup Mons. Karel Herbst

8. 1. neděle       
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

9 hod. mše svatá
11 hod. mše svatá – obnova křestního slibu

16.30 hod. mše svatá  

Dnešním dnem končí doba vánoční 
a začíná liturgické mezidobí

-----------------------------------------------------------
8. 1. neděle 

3. KONCERT SKUPINY „LINHA SINGERS“
Od 19 hodin

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

Od 25. 12. do Hromnic 2. 2. každý den v době 
od 11 do 16 hodin je možné navštívit 

a prohlédnout si náš betlém.      

Pokoj Vám!  Všem blízkým i vzdáleným!
                             Vaši kněží z baziliky sv. Ludmily   
                                    P. Jakub, P. Cyril a P. Pavel

Důvěra…

Věřit, že je kolem Vás síla, o  které říkají, že 
existuje a  Vy ji nevidíte a  necítíte, vyžaduje kus 
odvahy. Hovořit o tom, že Bůh je, a věřit v to, že 
Vás vede, chrání a miluje, a Vy nemáte možnost ho 
vidět, to skutečně chce velkou porci odvahy.

Já tu odvahu o  letošních Vánocích s Vámi hle-
dám. Věřím, že ji najdu…

Mé vánoční „hledání“ opírám o  zkušenost 
jednoho blízkého člověka, který mi vyprávěl 
tento příběh.

Bylo to při světových hrách zdravotně postiže-
ných v holandském Assenu. Poprvé reprezentoval 
naši zemi v atletice tělesně postižených sportovců 
– vozíčkářů.

V reprezentačním družstvu byli zastoupeni i spor-
tovci nevidomí a  slabozrací. Protože byli všichni 
dobrými přáteli, navzájem se chodili při soutěžních 
disciplínách povzbuzovat.

Přitom tenkrát získal jednu krásnou zkušenost, 
která pro něho znamenala víc než medaile a  titul 
mistra světa. Stalo se to při skoku nevidomých 
do dálky.

Každý sportovec má svého vodiče, který ho 
navede na rozběhovou dráhu. V určité vzdálenosti 
od doskočiště nechá vodič závodníka stát a  sám 
se postaví až k odrazovému prknu. Potom tribu-
ny s diváky utichnou. Vodič začne na závodníka 
volat, ten se podle jeho hlasu rozbíhá, nabírá 
rychlost a běží za tím hlasem ve tmě.

V jednu chvíli, kdy má dojít k odrazu, vodič 
zakřičí: „Skoč!“ Závodník se odráží a mohutným 
skokem se dostane na úroveň světového rekordu!

Jakou bezmeznou důvěru musí mít nevidomý 
ke  svému vodiči! Ví, že se na  něj v  tom velikém 
a  odvážném skoku do  tmy může spolehnout, že 
odraz načasoval správně, že tam, kam dopadne, je 
to správné místo v doskočišti, že mu vodič vybral 
tu nejlepší cestu...  Musí mu věřit, sám to vidět 
nemůže!

 Jak často jsme ve svých rozhodováních podobni 
tomu nevidomému sportovci! 

Dokážeme tak bezmezně důvěřovat svému Vodiči?

Záleží na nás, na naší psychické a fyzické zdatnos-
ti, na tom, jakou sílu a  energii do  toho skoku 
dáváme, ale hlavně záleží na  naší víře ve  Vodiče, 
který ví, že dopadneme dobře.
                                                                                                

P. Jakub Berka OPraem.

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

DOBRÁ ZPRÁVA č. 7

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.

DOBRÁ 
ZPRÁVA

Občasník Římskokatolické farnosti 
u baziliky sv. Ludmily 

na Královských Vinohradech

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


