4. NEDĚLE ADVENTNÍ
19. 12. - 25. 12. AD 2021
Liturgický kalendář:
Sobota
Neděle

-

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Úmysly mší svatých na tento týden:
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Za + Jaromíra Lysáka a živou rodinu
Za živou a + rodinu Vančuříkovu, Ptáčkovu a Bečákovu
Za farníky
Na poděkování Pán Bohu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu PM pro živé rodiny
Za + z rodiny Strnkovy a Matúšů a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a duše
v očístci
Za + Ondřeje Bučka (1. výročí)
Za + Františka Strnada, + syna Ivana a duše v očistci
Na jistý úmysl
Za děti z farnosti
Za farníky
Za + rodiče Slabíkovy, + syny, Boží pomoc, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro děti s rodinami
Za + rodiče Rajovy, Matějíčkovy, + syna Josefa, + zetě Františka, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Pavla Nováka, + bratra Karla, + rodiče, + prarodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

Rorátní mše tento týden budou v pondělí ráno v 6.30 hod. a ve středu večer v 17.00 hod.
V pondělí po rorátech bude generální úklid kostela. Prosím obětavé ženy a muže o pomoc. Ve
čtvrtek po večerní mši svaté budeme stavět velký Betlém a zdobit stromečky. Srdečně prosím o
pomoc muže a mládež.
V úterý bude v naší farnosti vánoční svatá zpověď, a to od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.30 do
16.30 hod. Mše svatá bude ráno v 7.30 hod.
V pátek je Štědrý den. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. a odpoledne v 15.00 hod. bude tzv.
„dětská půlnoční“. Naše společná oslava Kristova narození začne Pastýřskou mší svatou ve
24.00 hod. Srdečně zveme.
V sobotu na Boží hod vánoční budou mše svaté jak v neděli.
Na Boží hod vánoční a na svátek Svaté Rodiny bude odpoledne od 13.00 hod. do 17.00 hod
možnost návštěvy betlémů v kostele.
Příští neděli na svátek Svaté Rodiny si manželé obnoví manželský slib při všech mších svatých.
Srdečně zveme manželé.
Také příští neděli bude dodatečně v Sidonii mše svatá v 10.00 hod.
Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat
sbírka.
Pán Bůh zaplať společenství živého růžence z Brumova za dar na kostel ve výší 3.000 Kč.
V pondělí ve 14.30 hod bude pohřeb zemřelého pana Karla Lysáka z Bylnice. Prosme
v modlitbě za našeho zemřelého bratra: Odpočinutí věčné dej mu o Pane…

