22. prosince 2018
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
den
Neděle
22.12.

liturgická oslava
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

hodina

úmysl bohoslužby

8.00

Za + otčíma pana Vnenka

9.30

Za Radima Holka

17.30

Za + otce a rodiče z obou stran

Pondělí
23.12.
Úterý
24.12.

Středa
25.12.

15.30 Za dar živé víry v našich rodinách

SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

8.00

Za těžce nemocnou maminku a 2
dcery

9:30

Za 2 osoby, jejich ochranu a
pomoc s prosbou k PM o přímluvy

17.30

Za Josefa Janíka, bratra, švagrovou,
rodiče z obou stran, Hildu Ott, Therezii
Fritzmeierovou a na dobrý úmysl

Čtvrtek
26.12.

Sv. Štěpána,
prvomučedníka

9:30

Za + rodinu Abrahámovu, Balážovu,
Ličkovu a za zdraví a Boží pomoc pro
živou rodinu

Pátek
27.11.

Sv. Jana, apoštola a
evangelisty

16.30

Za + manžela, syna a rodiče
Nováčkovy

Sobota
28.12.

Svatých mláďátek,
mučedníků

7:30

K PM ustavičné pomoci za Boží
pomoc a ochranu

8.00

Za + manžela a celé příbuzenstvo

9.30

Za celou živou rodinu

17.30

Za + maminku Olgu Klírovou,
bratra Jiřího Svatého a rodinu
Papežovou

Neděle
29.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 Poděkování za pomoc při přípravě kostela na Vánoce patří těm, kteří připravili vánoční
strom v našem kostele. Stejně velké poděkování patří i těm, kteří pravidelně kostel
uklízejí a zdobí květinami nebo přinesli do našeho kostela Betlémské světlo.
 Od dnešního dne je v našem kostele možnost rozsvítit si po bohoslužbách přinesenou
svíci nebo lucerničku od Betlémského světla, které bylo rozžehnuto v místě narození
Ježíše Krista.
 Studentské mše svaté v pondělí 23.12 a 30.12.2019 nebudou. Také páteční příležitost ke
svátosti smíření 27.12.2019 mezi svátky nebude.
 Na Štědrý den 24. prosince, bude mše svatá jen odpoledne v 15:30 pro děti a rodiče,
v noci žádná mše svatá v našem kostele nebude.
 V pondělí 25. 12. budou bohoslužby jako v neděli ( 8:00.9:30,17:30). Na sv. Štěpána
bude jedna mše svatá dopoledne a to v 9:30 hodin.
 Přijměte pozvání na mši svatou s obnovou manželského slibu v neděli 29. 12. 2019 při
mších svatých v našem kostele.
 Manželské společenství z Don Boska organizuje silvestrovský pobyt ve Pstruží pro rodiny
s dětmi. Na tomto pobytu jsou ještě volná místa. Hlásit se můžete u manželů
Turowských.
 Vánoční rakouské Alpy: Je volné jedno, případně dvě místa na akci střediska Lyžování v
rakouských Alpách. v termínu 26. - 30.12.2019. Akce je pro mládež i dospělé. Bližší
informace u Jiřího Cahy.
 Od 1. – 14. ledna 2019 bude probíhat v rámci Charity Ostrava Tříkrálová sbírka. Také
v našem kostele bude možnost přispět do této sbírky v neděli 5.1.2020.
 Po mši svaté si můžete zakoupit knihy, které jsou připraveny u zadní stěny pod kůrem.
Knihy jsou rozděleny do tří kategorií: za 100,- Kč pak za 50,-Kč a zcela zdarma (nebo za
dobrovolný dar). Peníze můžete vhodit do pokladničky u časopisů.
 Po mši zveme všechny na kafe do našeho baru ve středisku.

Jen při mši v 9:30
 Dnes po mši svaté v 9:30 hod bude možnost postavit postavičky do betléma. Rádi
bychom k této aktivitě pozvali děti s rodiči. Uspořádání betléma bude probíhat cca od
10:30 hodin.

