20. prosince 2020
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
den
Neděle
20.12.

liturgická oslava

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

hodina

8:00

Za živou a + rodinu Vaštíkovu a
dar víry pro děti a vnoučata

9:30

Za dvě živé osoby, dar víry,
zdraví a Boží pomoci
Za + Antonii, Petra, Zdeňka, za
živou a zemřelou rodinu

17:30
Pondělí
21.12.
Úterý
22.12.
Středa
23.12.
Čtvrtek
24.12.

SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

16:30

Za duše v očistci

16:30

Za + rodiče Karla a Anežku
Praisovy a jejich + sourozence

15:30

Za děti a mladé lidi přicházející
do našeho kostela

21:00
8:00

Pátek
25.12.

SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

9:30
17:30

Sobota
26.12.

Neděle
27.12.

Sv. Štěpána,
prvomučedníka

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Za lidi, kteří jsou ve svém životě
na cestě k víře
Za všechny nemocné a za ty,
kteří se o ně starají
Za naše město a všechny, kdo
přichází do našeho kostela
Za ty kdo trpí bezprávím a
nepřátelstvím

9:30

Za hlasatele evangelia v zemích,
kde jsou křesťané pronásledováni

8:00

Za + Aloise a Antonína

9:30

Za rodiny naší farnosti, manžele,
děti, mládež a seniory
Za + Vlastu a Miroslava
Fridrichovy, babičku a duše v
očistci

17:30



Od pátku 18.12.2020 je možnost návštěvy 20 procent s celkové kapacity sedících
kostela, což je v rámci našeho kostela je 50 míst. Slavnost narození Páně oslavíme ve
čtvrtek 24. 12 na bohoslužbě jako každý rok v 15:30 a mimořádně také večer v 21:00
hodin. Slavnost narození slavíme také v pátek 25. 12. při bohoslužbách v 8:00, 9:30 a
17:30. Narození oslavíme tedy na pěti bohoslužbách, z kapacitních důvodů si prosím
vyberte jednu bohoslužbu. Štědrovečerní bohoslužba v 15:30 je především určena pro
ty, kteří se nemohou účastnit jiné bohoslužby.
 V sobotu 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 27. 12. 2020 při
mších svatých v našem kostele.

