
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
5. 12. - 11. 12. AD 2021 

 

Liturgický kalendář: 
 

Úterý   - Památka sv Ambrože, biskupa a učitele církve 

Středa  - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Neděle              -            3. neděle adventní 
 

Úmysly mší svatých na tento týden:  
5 NE 

 
7.30 
9.00 

 
10.30  

Za + Josefa Machalu, dvoje + rodiče, + vnučku Petru, + Leonku Šerou, duše v očistci a živou rodinu 
Na poděkování za přijaté milosti pro rodinu Konečnou, Ptáčkovu, Rajovu s prosbou o Boží ochranu a za 
duše v očistci 
Za farníky 

6 PO 6.30 Dantis 

7 ÚT  17.00 Za živé a + včelaře z farnosti 

8 ST   8.00 
17.00  

Za Kongregace kněží Mariánů  
Za živé a + spolužáky z ročníku 1955 –1956 a Boží ochranu pro jejich rodiny 

9 ČT 17.00 Za + Aloise Bařinku (1. výročí) a živou rodinu 

10 PÁ 17.00 Za + Marii Svobodovou (1. výročí), + manžela Karla a živou rodinu 

11 SO 7.30 Za + Boženu Lysákovou, + manžela Karla a Boží požehnání pro živou rodinu Bařinkovu a Lysákovu 

 

• Dnešní ranní a hrubá mše svatá bude vysílána online na internetových stránkách. 

• Rorátní mše tento týden budou v pondělí ráno v 6.30 hod a v sobotu ráno v 7.30 hod. Děti 
prosím, ať si donesou lucerničky. 

• Ve středu na Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše svaté ráno 
v 8.00 hod a večer v 17.00 hod. Při ranní mši svaté my Mariáni obnovíme řeholní sliby. 

• Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude na faře setkání ekonomické rady. 

• V pátek v 18.00 hod bude v kostele katecheze pro biřmovance. 

• Prosím obětavé ženy, které by chtěli pomoc při tvorbě perníkového betlému, aby se přihlásili u o. 
Richarda. 

• Společenství Projekt On ve spolupráce s Charitou VK zve všechny mladé k adventní aktivitě 
DOPISY JEŽÍŠKOVI anebo cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili. Jde o aktivitu, kdy můžeš napsat povzbuzující dopis s Vánočním přáním či drobným 
dárkem jednomu z klientů Charity VK a přines jim tak Kristovo Světlo do jejích domovů. Více 
informací o zapojení do aktivity a jak se přihlásit naleznete na plakátcích.     

• V zákristii si můžete koupit vánoční oplatky v ceně 10,-Kč za jedno balení a také stolní kalendář 
v ceně 60,-Kč. 

• Po setkání pastorační rady dne 25.11.2021 se zástupci farníků byly ustanoveny jednotlivé 
skupinky, které se chtějí zapojit do synodálního procesu. Ti, kteří by se ještě chtěli na této aktivitě 
podílet, mohou se zapsat do presenční listiny v zákristii u o. Richarda. Všechny informace o 
synodální cestě najdete na internetových stránkách farnosti. 

 

 


