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3. 12.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00

1. neděle adventní
Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Za Vlastu a Josefa Pelikánovy a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

4. 12.

7.00 Za živé i zemřelé spolužáky a spolužačky

5. 12.

16.30 Za děti a mládež
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
7.30
18.00 Nové Dvory
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18.00 Za nová kněžská a řeholní povolání
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu
8.00 Za Marii Rázlovou, sourozence, švagra a duše v očistci
18.00 Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu Růženu

6. 12.

7. 12.
8. 12.

9. 12.

10. 12.

7.00 Za rodinu Staňkovu z Poříčí
13.00 Za farnost
2. neděle adventní
8.00 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče a
sourozence
9.30 Za Marii a Josefa Sejkorovy a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
18.00
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Ohhlláášškkyy
Výstava betlémů je otevřena od 9:00 do 12:00 hodin. Ve 12:30 bude
pokřtěna Klára Musilová. Po bohoslužbě bude probíhat zápis intencí na
pololetí roku 2018. Mešní sbírka je určena na bohoslovce. Do pokladniček
u vchodů, můžete přispět na podporu křesťanských médií (TV Noe, radio
Proglas). V boční lodi kostela je pro děti připraveno adventní snažení. Děti
budou zdobit šatky pro Jezulátko, za každou účast na mši svaté nalepí do
připraveného obrysu jeden dílek šatiček, za ranní rorátní mši mohou nalepit
dva dílky. Vezměte si Římsu popř. dětskou přílohu. V 17.00 bude požehnání.
V pondělí začnou ranní rorátní mše. Po nich jste zváni na drobnou
snídani. V 17.00 bude na faře setkání dětí.
V úterý večer asi přijde Mikuláš.
V pátek v 15.00 modlitba Korunky, 15.30 setkání scholičky na faře.
V 17.00 adorace s možností svátosti smíření, po bohoslužbách obnovíme
zasvěcení farnosti N. S. Panny Marie. Následuje setkání mládeže na faře .
V sobotu v 10:00 bude pokřtěn Vít Wasserbauer. Ve 13.00 začne mší
svatá duchovní obnova. Od 14.00 do 17:00 budou přednášky a od 17.00 do
19.00 adorace. Obnovu povede P. Daniel Kolář. Program na nástěnce.
V neděli bude probíhat dveřní sbírka (do pokladniček) a prodej
drobností ve prospěch sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň životu v
Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu azylového domu pro matky s dětmi.
V 17.00 bude požehnání.
Rodiče, kteří by chtěli při práci se svými dětmi použít liturgické sešitky
vydané pro děti k nedělní liturgii, kontaktujte pana Močubu.
Mládež nabízí zajištění návštěvy Mikuláše v domácnosti, zájemci ať se
přihlásí v sakristii.
Všimněte si vánoční soutěže na nástěnce.
A vráceného obrazu v kostele.

PPoodděěkkoovváánníí
Děkuji Vám všem za vaše modlitby,
oběti, služby, výzdobu a úklid kostela
i fary, za dary do sbírek, Bůh Vám oplať.

