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➢ Dnes je 2. neděle adventní, ve čtvrtek památka sv. Lucie, panny a mučednice a
v pátek památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. 

➢ V pátek 14.12. ve 13 hod. Bude v našem kostele mše sv. a poslední rozloučení se
†  Bohumilem Bradáčem.

➢ Během adventní doby zveme děti i dospělé na tzv. Roráty, tj. ranní mši sv. každé
úterý. Začátek je v 6.30. Po mši sv. mají děti ve farním sálu připravenou snídani.

➢ Salesiánské středisko  všechny  zve na  Vánoční  akademii  s  názvem "Kouzlo
Vánoc", která bude dnes v 16 hod. v sále pod kostelem. Možná přijde i kouzelník.

➢ Příští neděli 16.12. bude po všech dopoledních mších svatých probíhat Vánoční
misijní jarmark. Výnos bude věnován na Papežské misijní dílo a Salesiánské Misijní
dílo v Bulharsku.

➢ Jednou z forem zapojení  dětí  do bohoslužby jsou  sešitky s tématy  nedělních
evangelií. Připomínáme, že si děti samolepky do těchto sešitků mohou vyzvednout vždy
po kterékoliv nedělní  bohoslužbě. Chceme ocenit  snahu těch, kdo jsou na mši sv. a
poctivě  si  vyplňují  toto  album.  Ten,  kdo  vyplněný  sešitek  přinese  příští  neděli  k
nahlédnutí do kostela, získá malou odměnu.

➢ Další možností zapojení je setkávání Dětí víry, a to každou neděli v 8.30 hod. v
místnosti  pod  kůrem.  Společně se pomodlíme,  zařádíme si  a  připravíme se na  mši
svatou. Těšíme se zejména na naše nejmladší a předškolní děti. Zváni jsou však i starší
děti, které by měli chuť se zapojit do společné modlitby a přípravy na mši svatou. 

➢ Zveme na  adventní duchovní obnovu pro naši farnost. Uskuteční se v sobotu
15.12. od 9.00 do 13.00 hod. Na impulsy k zamyšlení se sejdeme ve farním sále, kostel
bude k dispozici pro modlitbu a sv. smíření. Obnovu povede otec Pavel Glogar.

➢ Předvánoční úklid v našem kostele bude v sobotu 22.12. po ranní mši sv. 


