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Aj, slyšte znenadání, jak přísný k nám zní hlas: 

Ó konejte pokání, teď příhodný je čas! 

Jan stále z pouště volá: Změňte své smýšlení 

a slyšte Boží slova, jež vedou k spasení! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Neděle – 10. prosince 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 
Za +Lubomíra Zemana (k nedožitým 80. 

narozeninám), a +rodinu Zemanovu  

a Jančálkovu (162) 

Pondělí – 11. prosince  6:00 
Za +Jaroslava Hoďáka, manželku, duše 

v očistci a živou rodinu (656) 

Úterý – 12. prosince  6:00 Za farníky 

Středa – 13. prosince 
Památka sv. Lucie,  

panny a mučednice 17:00 
Za +Helenu Adamcovou a živou rodinu 

(522) 

Čtvrtek – 14. prosince 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 6:00 Za ++rodiče Gérykovy a dva syny (204) 

Pátek – 15. prosince  17:00 
Za +Jiřího Rýce a celou živou rodinu 

(358) 

Sobota – 16. prosince  
6:00 Na jistý úmysl 

17:00 Za +Jana Géryka a živou rodinu (114) 

 

Neděle – 17. prosince 

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za +Františka Černocha (353) 

 

 

 

 

 

1. Roráty (adventní mše svaté ke cti Panny Marie) budou v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu v 6.  

2. Příležitost ke zpovědi je před každou mší svatou a v sobotu od 16. Předvánoční zpovědní odpoledne bude 

příští neděli od 15 do 16:30. Zpovídat bude P. Piotr Kowalski z Hodslavic a P. Roman Macura z Lichnova. 

3. 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. 

4. Objednané kalendáře si můžete vyzvednout na faře. 

5. Dnes začíná sbírka trvanlivých potravin pro lidi bez domova v nízkoprahovém centru Racek v Kopřivnici, 

která potrvá do příští neděle 17. prosince. Vzadu kostela budou umístěny krabice, do kterých budeme 

moci vkládat trvanlivé potraviny (například konzervy, polévky, těstoviny, rýži, čaj, kávu apod.). 

6. Příští neděli bude sbírka na potřeby naší farnosti (na provedení prací proti vlhkosti na faře a v kostele). 

7. Ještě v tomto měsíci začne výměna oken v pastorační budově. Nejdříve budou vyměněna všechna okna 

v přízemí a také dveře ze zadní strany. Do konce března budou také vyměněna okna v půdních prostorách. 

Peníze na tuto investici sehnal náměstek hejtmana pan Jiří Navrátil. Chci zdůraznit, že tyto peníze mohly 

být použité jen na investici v pastorační budově (nemohlo se to týkat kostela anebo fary) a kraj ji zaplatí 

v plné výši.    


