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1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Svátky v týdnu:
Úterý 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek 6. 12. Památka sv. Mikuláše, biskupa
Sobota 7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle 8. 12. 2. neděle adventní 

 Dnes byla sbírka na opravy kostela. Všem dárcům děkuji.
 Roráty  -  V našich  zemích  se  již  od  dob Karla  IV.  ustálil  obyčej  ve

feriálních (všedních) dnech doby adventní slavit votivní mši  sv. ke cti
Panny Marie. Podle úvodních slov introitu Rorate coeli desuper, nazval
lid  tuto adventní  mariánskou mši  roráty.  Mše se  slouží  v  bílé  barvě.
Připomíná se nám,  že P.  Maria již nosila pod srdcem Božího Syna  a
jediná ze všech věděla, že začaly dějiny vykoupení lidstva z moci zlého
ducha. Bylo už dáno znamení vykoupení a Bůh je už s námi, proto se
nazývá Emanuel.  Rorátní mše svatá se slaví časně ráno ještě za tmy. V
naší  farnosti  je  zvykem slavit  roráty.  Budou bývat  v  6.30  každý den
kromě  nedělí.  Děti  chci  pozvat  zvláště  na  sobotní  roráty  7.,14.,21.12
které  budou  7.30.  Na  začátku  bohoslužby  bude  světelný  průvod  –
přineste si lampičky (pokud by někdo neměl, máme tu nějaké rezervní) –
sraz ve zpovědní kapli a potom půjdeme průvodem do kostela. Po mši
sv. vás všechny zvu na faru na snídani.  

 Po celou dobu adventní v úterý bude mše sv. jen ráno v 6.30. Večerní v
18.00 NEBUDE 

 Pro hlubší prožití adventní doby je ve zpovědní kapli knížečka Průvodce
adventem. Cena 9 Kč.

 Ve čtvrtek a v pátek od 16.30 hod možnost sv. smíření.
 První pátek mše sv. 6.30 a 18.00 (na večerní mši sv. zveme děti – přijde i

sv. Mikuláš
 Na první pátek 6.12. 2019 budu dopoledne navštěvovat nemocné. 
 V sobotu 7.12. v 15.00 vás zve naše schola od sv. Prokopa na adventní

koncert který bude zde v kostele.
 Příští neděli bude sbírka na církevní školství.
 Příští neděli bude při mši sv. v 10.30 bude udělována svátost křtu.
 V sobotu 7.12. 2019 . Od 14 - 19 hod jste zváni na Adventní jarmark. K

zakoupení budou ručně vyráběné výrobky (keramika, skládané hvězdy,



svícny,  šité  hračky  a  jiná  pěkná  překvapení.  Jarmark  proběhne  v
prostorách tělocvičny v budově Orlovny v 1.patře. Výtěžek bude použit
na zakoupení pomůcek a potřebných věcí pro Hvězdičku. Budou pro Vás
otevřeny i prostory školky, kam můžete nahlédnout. Rodiče dětí, učitelky
a příznivci naší školky.

 V sobotu 7.12.2019 od 9-11 hod. na faře rytířské dopoledne pro kluky.
 Mladí  z  naší  farnosti  i  letos  nabízí  možnost  návštěvy  Mikuláše  v

rodinách a to ve čtvrtek 5.12. zhruba od 17.00. Pokud budete mít zájem,
ve zpovědní kapli jsou lístečky k vyzvednutí s informacemi a kontaktem.

 Úmysly mší sv. na příští rok se začnou zapisovat od soboty 14.12.2019.
 Výtěžek z jarmarku který byl minulou neděli byl 22 706 Kč. Tato částka

byla odeslána na papežská misijní díla. Všem kteří jarmark připravovali
a vytvářeli patří poděkování. 
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