
             4. neděle adventní                                        20. 12. 2020 

Z liturgického kalendáře: v pátek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ; v sobotu 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; v neděli Svátek Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa.  

 V pondělí bude mše svatá ráno v 7:00 hod. Od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 

17:00 hod. budu zpovídat s otcem Richardem. 

 V pondělí od 17:00 hod. bude příprava vánoční výzdoby, srdečně zveme na 

pomoc také děti a mládež. 

 V úterý v 6:30 hod. bude rorátní mše svatá. 

 Ve středu navštívím nemocné, které nahlásíte telefonicky, anebo osobně 

v zákristii. 

 Ve čtvrtek na Štědrý den bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod. Svatou 

noc – Narození Páně začneme slavit mší svatou ve 22:00 hod. 

Tato mše svatá má udělenu výjimku co se týká zákazu vycházení v nočních 

hodinách. 

 V současné době je počet účastníků bohoslužeb v našem kostele omezen na 

dvacet členů rodiny spojené s úmyslem a padesát ostatních věřících. 

 Počet účastníků svateb a pohřbů je omezen na dvacet osob. 

 Srdečně Vás zveme k modlitbě přijetí Ježíše Krista, který se narodil jako Král 

našich životů. Tato modlitba bude pro Vás připravena během vánočních 

svátků na lavicích. Můžete se ji pomodlit každý osobně po svatém přijímání.  

 V pátek na Boží hod vánoční bude otevřen kostel, až do 17:00 hod. Přijďte se 

poklonit našemu Pánu Ježíši, který se pro nás narodil. 

 Pod chorou u betléma bude připravený vánoční strom života, ze kterého si 

můžete vzít kartičky s Božím Slovem. 

 Jsou ještě volné úmysly mší svatých na únor až červen. 

 Pán Bůh zaplať všem, kteří koupí misijního kalendáře přispěli na misijní 

činnost. Odesláno bylo 4 tisíce korun. 

 Pán Bůh zaplať všem dárcům na elektřinu. 

 V neděli 27. 12. na Svátek Svaté Rodiny bude sbírka na misie 

prostřednictvím pokladniček v kostele. 

 Pán Bůh zaplať všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu.  


