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Milí farníci,
adventní doba není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní
obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v
našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí
naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená obracet se k němu,
pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat
všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách.
Perníkové jesličky:
Od neděle 10.12. jsou v kostele sv. Matěje nainstalovány Perníkové jesličky.
Přístupné budou dle rozvrhu, který je uveden na druhé straně tohoto čísla. Prosíme
všechny o pomoc při hlídání. Harmonogram hlídání jesliček naleznete na nástěnce
vzadu v kostele sv. Matěje. Prosíme, zapište se!!!
Půlnoční mše svatá:
Bude sloužena 24.12. ve 24:00h v kostele sv. Matěje. Na mši svaté si budeme moci
poslechnout Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby, kterou zazpívá náš farní
sbor.
Webové stránky:
Na adrese www.matejstranti.com naleznete internetové stránky naší farnosti.
Nachází se na nich aktuální informace z farnosti, pořady bohoslužeb, zápisy ze
zasedání Pastorační rady a mnoho dalšího. Nově si na nich můžete prohlédnout také
fotografie z akcí dětí a mládeže.
Bohoslužby o Vánocích :
Mše svaté o svátcích (25.,26.12. 06. a 1.1. 07) budou v našich kostelech slouženy
jako v neděli.
Kontakt: Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje
U Matěje 198/2, 160 00, Praha 6 – Dejvice, tel: 220922770
email:matejfarnost@centrum.cz,

Perníkové jesličky
Perníkové jesličky v kostele sv. Matěje budou přístupny podle následujícího rozvrhu:
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