POŘAD BOHOSLUŽEB
3.-10.12.2017
Čiňme pravé pokání, špatný život změňme,
jako věrní sluhové Pána vyčkávejme.
Stále stojí u dveří, ustavičně tluče,
zda by našel čistý dům u tebe, člověče.

Neděle – 3. prosince

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:30
6:00
15:30
6:00
17:00

Pondělí – 4. prosince
Úterý – 5. prosince
Středa – 6. prosince
Čtvrtek – 7. prosince

Památka sv. Ambrože, biskupa

6:00

Pátek – 8. prosince

SLAVNOST PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Doporučený svátek

17:00
6:00

Sobota – 9. prosince

Neděle – 10. prosince

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za +Jana Mičku a rodiče z obou stran
(273)
Na jistý úmysl
Pohřeb: Za +Lidmilu Machovou (414)
Na jistý úmysl
Za ++rodiče Pítrovy a syna Jana (241)
Za
+Stanislava
a sourozence (460)

Bartoně,

rodiče

Za +Annu Novotnou, manžela, rodiče
z obou stran a duše v očistci (369)
Na jistý úmysl

17:00

Za +Jindřicha Lacinu, syna a duše
v očistci (191)

8:30

Za +Lubomíra Zemana (k nedožitým 80.
narozeninám), a +rodinu Zemanovu
a Jančálkovu (162)

1. Roráty (adventní mše svaté ke cti Panny Marie) budou v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu v 6. Budou
začínat vzadu kostela a pak se svícemi půjdeme k oltáři. Všichni jste srdečně zváni.
2. V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to svátek s doporučenou účastí
na mši svaté, která v našem kostele bude v 17. Páteční půst tento den neplatí.
3. Příležitost ke zpovědi je před každou mší svatou. Tuto sobotu se kvůli zástupu nebude zpovídat od 16.
4. Mešní úmysly na 1. pololetí roku 2018 si můžete objednávat na faře (nejlépe po mších svatých). Zbývají
ještě poslední volné večerní mše svaté a hodně ranních.
5. Objednané kalendáře si můžete vyzvednout na faře.
6. Stejně jako v loňském roce chceme uspořádat sbírku trvanlivých potravin pro lidi bez domova
v nízkoprahovém centru Racek v Kopřivnici. Sbírka se uskuteční od 10. do 17. prosince (od 2. do 3.
adventní neděle). Vzadu kostela budou umístěny krabice, do kterých budeme moci vkládat trvanlivé
potraviny (například konzervy, polévky, těstoviny, rýži, čaj, kávu apod.).

