Ohlášky 28. listopadu 2021 KE ČTENÍ

Dnes je 28. listopadu - první neděle adventní, začíná nový liturgický rok. Mše sv. v 9:00 byla
sloužena za Jiřinu Sovičovou, rodiče a živé rodiny.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí pondělí po 1. neděli adventní
29. 11.

v 18:00, za zemřelého manžela Karla a syna Karla

úterý
30. 11.

svátek sv.Ondřeje, apoštola

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františka
a Vojtěcha Pávkovy, snachu a syna

středa
1. 12.

středa po 1. neděli adventní

v 16:45 ‚dětská‘, na úmysl dárce

čtvrtek
2. 12.

čtvrtek po 1. neděli adventní

v 18:00, za Petra Grice, rodiče a živé rodiny

pátek
3. 12.

památka sv.Františka Xaverského, rorátní v 6:00, za rodiče Marii a Jaroslava Kozlovy,
kněze
prarodiče Kozlovy a Sýsovy a za živé rodiny

sobota sobotní památka Panny Marie
v 8:00, za zemřelého Zdeňka Böhma, dvoje rodiče,
4. 12.
sestru Ludmilu a celou zemřelou přízeň
Příští neděle 5. prosince je druhá adventní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.
Jakékoli změny podle aktuálně platných proticovidových opatření vyhrazeny!
Biblická hodina se koná ve středu 1. prosince v 19:00 na faře.
Pátek 3. prosince:
- je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně
eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
- jste zváni na rorátní mši sv. v 6:00 do farního kostela.
- je také mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli
způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.
Adventní duchovní obnova s P. Ignácem Majvaldem, OFM se koná v sobotu 4. prosince, a to
prezenčně i s možností ji sledovat online. Zájemci (i ti, kteří budou chtít obnovu sledovat online) nechť
se dopředu přihlásí Petře Doffkové.
Sv. Mikuláš zve děti na neděli 5. prosince v 16:30 do farního kostela.
Farní synodní skupinka se sejde na faře v neděli 12. prosince v 16:30.
Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce je
možné ji stáhnout i v plné verzi pro iOS. Zdarma na Google Play nebo App Store. Odkaz zde:
https://www.biskupstvi.cz/2021-11-26-aplikace-pruvodce-adventem .
Vzadu v kostele je nová kolekce pohlednic, záložek a drobných publikací od sester trapistek z kláštera
Naší Paní nad Vltavou.

