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3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Svátky v týdnu:
Pondělí 12. 12. Památka Panny Marie Guadalupské
Úterý 13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa 14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle 18. 12. 4. neděle adventní 

 V naší  farnosti  je  zvykem slavit  roráty.  Bývají  v  6.30 každý den
kromě  nedělí.  Děti  zveme  zvláště  na  sobotní  roráty  17.12  které
budou 7.30. Po celou dobu adventní v pondělí a úterý bude mše sv.
jen ráno v 6.30. Večerní v PO a ÚT v 18.00 NEBUDE 

 Děkujeme  dětem  z  Hvězdičky,  že  nedělní  mši  sv.  v  10.00
doprovázeli zpěvem. Sbírka byla konaná na podporu Hvězdičky.

 Intence na nový kalendářní rok 2023 se budou zapisovat po všech
sobotních a nedělních bohoslužbách – vždy až po mši sv.

 V pátek zveme děti s rodiči na dětskou mši sv. 
 Zveme děti s rodiči na sobotní roráty v 7.30. Děti vezměte se opět

lampičky. Po mši sv. jste zváni opět na faru k malé snídani.
 V pátek v 19.00 jsou zváni mladí naší farnosti na faru na spolčo.
 V sobotu v 9.00 na faře schůzka žabek a ministrantská schůzka.
 Příští  neděli  bude při  mši  sv.  v  10.00 přinášeno skauty betlémské

světlo.
 Od 19.12 do 1.1. bude probíhat v kapli sv. Barbory výstava betlémů.

Je potřeba zajistit hlídání kaple. Rozpis je ve zpovědní kapli. Prosím
o zapsání.

 Na  vývěsce  a  na  stránkách  farnosti  jsou  informace  o  vánočních
bohoslužbách  a  zpovědi.  Zpovědní  den  zde  bude  v  pondělí
19.12.2022  od  9.00  –  12.00  a  od  14.00  do  18.00  hod.  (více
zpovědníků) Možnost ještě ve čtvrtek 22. 12. 2022 od 15.30 – 18.00.

 K zakoupení je ve zpovědní kapli vánoční zpravodaj cena 20 Kč.
 Po mši sv. 7.30 a v 10.00 jste zvání na faru do farní kavárny.  


