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1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Svátky v týdnu:
Pondělí 30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek 3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Neděle 6. 12. 2. neděle adventní 

 Dnes bude  možné  přijmout  od 11  – 12  hod a   14.30 –  16.30  hod svaté
přijímání  i svátost smíření. Můžete si přinést v těchto časech k požehnání
své adventních věnce,  které máte  doma.  Pokud to není  možné,  můžete si
žehnání  adventního  věnce  vykonat  doma.  Jak  to  udělat  se  dozvíte  na
stránkách farnosti.

 Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv.
Barbory  ST, ČT, PÁ v 18.00. Přítomno může být max. 20 osob. 

 Nedělní mše sv. je přenášena přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat ji 
můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. Mše sv. je slavena na společný 
úmysl, z každé rodiny která má zapsán úmysl mohou přijít 4 osoby.

 Farní kostel je k soukromé modlitbě otevřený každý den od 8 – 18 hod. 

  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ – SVÁTOST SMÍŘENÍ
      PO, UT, ČT    od 15.30 – 17.00   sv. přijímání
               ST PÁ    od 15.30 – 17.00   sv. přijímání + sv. smíření    
       NE  od 11 – 12 hod a od 14.30 – 16.30 hod  sv. přijímání + sv. smíření 

 V sobotu 5.12. se uskuteční adventní duchovní obnova – online - na téma
ZNOVUZROZENÍ. Program a odkaz je na stránkách naší farnosti nebo na se
můžete připojit přes You tube  kanál DCŽM Mamre.

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

 Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a
každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence.

 Na dobu adventní nabízí stránky Liturgie.cz on-line pořad věnovaný liturgii
jednotlivých adventních nedělí. Odkaz je i na našich farních stránkách.

 Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k postu a almužně za ukončení
pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u
jesliček v rodině.  Text  celého prohlášení  i  modlitbu zasvěcení  najdete  na
stránkách naší farnosti.
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