POŘAD BOHOSLUŽEB
2.-9.12.2018
Vzpřimte se a zdvihněte hlavu,
protože se blíží vaše vykoupení.

Neděle – 2. prosince

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:30

Za +Jaroslava Hoďáka, manželku,
sourozence a duše v očistci (656)

Pondělí – 3. prosince

Památka sv. Františka Xaverského,
kněze

6:00

Za +bratra (556)

Úterý – 4. prosince

6:00

Za
+Stanislava
a sourozence (460)

Středa – 5. prosince

17:00
6:00

Čtvrtek – 6. prosince

Pátek – 7. prosince

Sobota – 8. prosince

Neděle – 9. prosince

Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
1. pátek v měsíci
SLAVNOST PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Doporučený svátek
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

17:00

Bartoně,

rodiče

Za +Jarmilu a Aloise Sýkorovy (322)
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou
o další Boží požehnání a za živou
rodinu (15)
Na jistý úmysl (497)

8:30

Na poděkování Pánu Bohu s prosbou
o další Boží požehnání a dar zdraví
(114)

8:30

Za +Františka Geryka (20. výročí úmrtí)
(363)

1. Dnes je 1. adventní neděle. Na konci mše svaté proběhne žehnání adventních věnců.
2. Dnes je sbírka na potřeby naší diecéze. Jménem otce biskupa děkuji za každý dar.
3. Roráty (adventní mše svaté ke cti Panny Marie) budou v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 6. Budou začínat
vzadu kostela a pak se svícemi půjdeme k oltáři.
4. V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Dopoledne bude návštěva nemocných a starších farníků, odpoledne od
16 bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke svaté zpovědi. Kolem 16:50 bude pobožnost
k Božskému Srdci.
5. V sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to svátek s doporučenou
účastí na mši svaté, která v našem kostele bude v 8:30.
6. Příležitost ke zpovědi je před každou mší svatou ve všední dny.
7. Mešní úmysly na 1. pololetí roku 2019 si můžete objednávat na faře (nejlépe po mších svatých).

