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1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Svátky v týdnu:
Úterý 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Neděle 5. 12. 2. neděle adventní 

 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 4.,11.,18.12 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 celou dobu adventní v pondělí a 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.
 Na první pátek 3.12. 2021 budu dopoledne navštěvovat nemocné. 
 V sobotu 4.12.2021 od 9-11 hod jsou zvány děvčata na schůzku žabek a

kluci na ministrantskou schůzku.
 V sobotu 4.12.2021 v 13.00 na faře příprava mladších biřmovanců
 Příští neděli bude sbírka na opravy.
 Příští neděli při mši sv. v 10.00 přijde mezi nás sv. Mikuláš. Zveme rodiče s 

dětmi.
 Ve dnech 8. a 9. října tohoto roku zahájil papež František tříletý synodální

proces  rozdělený  do  tří  fází  na  diecézní,  kontinentální  a  univerzální.  V
závěru se uskuteční shromáždění Biskupské synody v Římě. Do synodálního
procesu se může zapojit každý člen Božího lidu. V logu synody se objevují
slova  spoluúčast,  společenství  a  poslání,  a  to  jsou  hlavní  myšlenky



synodálního  procesu.  V  současné  době  by  mělo  probíhat  naslouchání  a
rozlišování  na  úrovni  jednotlivých  farností.  Zveme  proto  všechny  členy
stávajících farních společenství (např. manželská a rodinná společenství či
farní a pastorační radu), aby se do synodálního procesu zapojili. Vítáni jsou
však také ti, kteří do žádného společenství nechodí, ale chtěli by se připojit k
diskuzi o životě církve v naší farnosti a naplnit tak myšlenku slova „synoda“
–  tedy jít  společnou  cestou.  Pro  setkání  ve  skupinách  byl  vydán  soubor
otázek a okruhů, nad kterými se můžeme zamýšlet. Vše by měla doprovázet
modlitba  k  Duchu  sv.  a  četba  Písma  sv.,  abychom  dokázali  naslouchat
druhým a aby skrze nás promlouval Duch svatý. Bližší informace k synodě a
otázky  k  diskuzi  najdete  na  vývěsce  na  webových  stránkách  farnosti.
Prosíme  vedoucí  společenství  i  jednotlivce,  aby  se  nahlásili  paní  Evě
Součkové, která je koordinátorkou synody v naší farnosti a která Vám ráda
předá podněty k práci ve skupinách.
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