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4. neděle adventní – Štědrý den
Za farnost
Za Jana Macha, vnuka a celý rod
Stříbrné Hory
Za děti a mládež
Za farnost
1. svátek vánoční
Slavnost Narození Páně
Za Marii Rázlovou, sourozence, švagra a rodiče z obojí
strany
Za Františka Bořila a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za Boží požehnání pro celou rodinu
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Za Ludmilu Langpaulovou a manžela Josefa
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Žižkovo Pole
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Česká Jablonná
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za manžele Palendalovy, jejich dvě dcery s rodinami

27. 12.

7.30
18.00

28. 12.

18.00

29. 12.

18.00 Za rod Jeřábků a Matoušků
7.00 Za rodiče Peprničkovy, Václava Zábranu a duše
v očistci
10.00 Pohřeb paní Jindřišky Jeřábkové
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
8.00 Za farnost
9.30 Za Jindřišku a Františka Pátkovy a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
16.00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc
do nového roku 2018

30. 12.

31. 12.
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Ohhlláášškkyy
Zítra odpoledne v 16.30 bude v kostele půlhodinová jesličková
pobožnost, zúčastní se i malá scholička.
V úterý bude od 14:00 otevřený kostel, v 18:00 si můžete přijít
s varhaníky zazpívat koledy, jste zváni.
Ve středu ráno budeme žehnat přinesené víno a po mši svaté
ochutnáme. Podle legendy apoštol Jan požehnal otrávené víno a neuškodilo
mu. Při žehnání se připíjelo se slovy: pij lásku sv. Jana.
V pátek v 15.00 modlitba Korunky, na faře. V 17.00 adorace s možností
svátosti smíření.
Na svátek svaté rodiny bude obnova manželských slibů. Při druhé mši
svaté bude pokřtěn Jan Bárta. Večerní mše svatá bude v 16:00 hodin. Po mši
si připijeme na Nový rok na faře.
Vánoční sbírky budou určeny k zafinancování obnovy čelní fasády a
odvlhčení kostela v roce 2017. Přispět můžete jak v rámci sbírek, tak
soukromě proti potvrzení o daru církvi, použitelnému pro daňové přiznání.
Po mší svatých si mohou děti, které se účastnily adventního snažení
přijít pro obrázek Jezulátka.
Vezměte si farní list, popřípadě dětskou přílohu.
S panem kaplanem Antonínem vám přejeme požehnané a radostné
oslavy Narození Páně.
PPoodděěkkoovváánníí
Děkuji za modlitby, oběti, služby. Vám, kteří jste přispěli dárkem obyvatelům
DPS i za účast na společné mši svaté. Ve
sbírce na pomoc ženám
s dětmi v nouzi se vybralo
10. 000.- Kč. Děkuji za dar
5. 000.- Kč na sanaci soklu
kostela a opravu fasády i za
ostatní dary do sbírek. Děkuji
mužům za vánoční výzdobu
kostela. Bůh Vám oplať.

