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Ať Bůh pošle svého Syna do všech lidských srdcí i našich domovů! 
Požehnaný advent a vskutku plně křesťanské Vánoce! 

Zprávy z farnosti: 



 Roráty“ v našem kostele 
Při bohoslužbách ve čtvrtek (1.12., 8.12., 15.12., 22.12.), v sobotu 

(3.12., 10.12., 17.12.) zazní oblíbené adventní „roráty“. Čtvrteční 
bohoslužby v adventě budou vždy od 6.00 hodin! Sobotní mše sv. 
začínají v 8.00 hodin. 

 1. pátek v měsíci – 2. prosince 
První pátek v měsíci připadá na 2. prosince. Mše svatá bude od 18.00 

hodin, od 17.00 hodin pak bude výstav Nejsvětější Svátosti a též 
příležitost k přijetí svátosti smíření. 

 Setkání se sv. Mikulášem – 5. prosince 
Setkání se sv. Mikulášem začne v pondělí 5.12. bohoslužbou slova v 

kostele v 16.30 hodin, pokračovat pak bude na faře od 17.00 hod. 
 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – 8. prosince 

Mše svaté s liturgií této mariánské slavnosti budou v našem kostele ve 
čtvrtek 8. prosince v 6.00 a v 18.00 hodin. 

 Arcidiecézní setkání ministrantů – 10. prosince 
V sobotu 10. prosince se v naší farnosti uskuteční setkání mladších 

ministrantů naší arcidiecéze. Setkání začíná v 9.30 hodin. Vedle 
duchovního programu a nácviku služby bude i v tělocvičně místní 
ZŠ sportovní odpoledne. Zveme k účasti i ministranty naší farnosti! 

 Zvláštní příležitost ke slavení svátosti smíření – 21. prosince 
Ve středu 21. prosince bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření od 16.00 – 18.00 a 
pak po mši svaté od 19.00 – 21.00 hodin. 

 Úklid kostela a příprava vánoční výzdoby – 23. prosince 
Prosíme o pomoc při úklidu kostela a přípravě výzdoby na vánoční 

svátky v pátek 23. prosince od 19.00 hodin. Prosíme též mládež, aby 
v dostatečném počtu pomohla k rychlému zvládnutí přípravy. 

 Vánoční vigilie – 24. prosince 
Ještě v předvečer slavnosti Narození Páně bude, zvláště pro děti a 

seniory, sloužena od 16.00 hodin odpolední vigilie. Noční vigilie se 
zpěvem koled pak v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie začne 
ve 22.00 hodin. 

 Svátek Svaté Rodiny – 30. prosince 
V pátek 30. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, prožijí manželé při 

večerní liturgii od 18.00 hodin obnovu manželských slibů. 
 Poděkování za rok 2016 – 31. prosince 



V sobotu 31. prosince poděkujeme Bohu za vše dobré, co jsme mohli v 
uplynulém roce prožít. Mše svatá začíná již v 16.00 hodin. 

 Sbírka na charitu 
V neděli 6. listopadu se uskutečnila sbírka „na charitu“, při které se v 

naší farnosti vybralo 8.880,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Z vikariátu a odjinud: 
 Vikariátní konference – 13. prosince 

Setkání kněží našeho III. pražského vikariátu, při kterém se též 
modlíme za naše farnosti, se koná v úterý 13.12. ve farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. 
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 Úřední hodiny na faře: 

Středa 14.00 – 16.00 
Čtvrtek 14.00 – 16.00 

Kontakt s knězem je možný také v kostele po bohoslužbách, 
případně i jindy podle možností a dohody. 

  
 Kontakty: 

Farář: P. Mgr. Josef Pecinovský 
Mobil: 733 741 505; e-mail: j.pecinovsky@seznam.cz 

Adresa fary: K dolům 31/5, 143 00 – Praha 4 
Internetová adresa: www.modranskafarnost.cz 

Číslo farního účtu: 191195305/0300 

 Svátost smíření: půl hodiny před každou mší, jinak dle domluvy. 
Návštěvy nemocných: obvykle ve čtvrtek dopoledne, v nutných 
                          případech je pak možné volat kdykoli na 733 741 505. 



Příprava dospělých ke křtu: ve školním roce ve středu od 16.00 
hodin ve farní kanceláři (o prázdninách po předchozí domluvě). 

 Biblické hodiny: pravidelně každou středu od 19.00 hodin 
            v přízemí fary. Setkání vede pan Robert Müller. 
 Výuka náboženství ve školním roce 2016 - 2017: 

 Čtvrtek Vyučuje 

1.- 2. třída 15.30 – 16.15 P. Karol Laburda 

3.- 4. třída 16.20 – 17.05 P. Karol Laburda 

5.- 6. třída 15.30 – 16.15 M. Krejčová 

  
 Modřanský chrámový sbor: 

Sbormistr Mgr. Pavel Polášek, tel. 602 441 064 
Zkoušky sboru se konají obvykle v pondělí od 19 hodin na faře. 

  

 Farní charita: 
Charita je otevřena vždy ve čtvrtek mezi 16.00 – 17.30 hodinou v 
ulici Zátišská 1914/1, Praha 4 – Modřany (poblíž otočky autobusu 
č. 173, v suterénní garáži, pod družstvem Spektra) 
Bližší informace podá paní Milada Vernerová, tel.: 604 346 385. 

    

 Modlitba měsíce: 
 „Za pokoj v našich rodinách“. 

 Farní matrika (kronika) 

Křty: Od září do listopadu přijali v naší farnosti křest William Peter 
Simpson, Fabian Martin Čechura, Bernadeta Marie Košatová, Růžena 
Čajová, Markus Hlivka a Karolína Anna Havlíčková. 

 Svatby: Na podzim v naší farnosti žádná církevní svatba nebyla. 
 Pohřby: Od září do listopadu jsme do rukou Božího milosrdenství 

svěřili pana Pavla Vojáčka, paní Alenu Hejdukovou, pana Antonína 
Ptáčka a malého Antonína Jaromíra Bardúna. 

  
 Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie,         K 

dolům 31/5, 143 00 Praha 12, a to výhradně pro svou vnitřní potřebu. 
 V elektronické podobě je uložen na stránkách farnosti www.modranska.farnost.cz 
 Příspěvek je dobrovolný, číslo účtu farnosti: 191195305/0300. 


