
19. prosince 2021 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

  

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
19.12. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

8.00 Za rodinu Blažovu a Krpcovu 

9.30 Za + Annu Michalčákovou 

17.30 Za + Annu a Josefa Endeových 

Pondělí 

20.12. 
   

Úterý  
21.12. 

 16:30 Na úmysl dárce 

Středa 
22.12. 

 16:30 
Na poděkování za uplynulých  

70 let života 

Čtvrtek 
23.12. 

 16:30 
Za + Antonii, Petra, Zdenka, za 

živou a + rodinu a za duše v očistci 

Pátek  

24.12. 
 15:30 Za děti a rodiče naší farnosti 

Sobota 
25.12. 

SLAVNOST NAROZENÍ 

PÁNĚ 

8:00  

9.30 Za živé a + členy naší farnosti 

17.30 
Za + Vlastimilu Krejčovou, rodiče 

a prarodiče, za paní Šigutovou 

Neděle 

26.12. 
 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 

JEŽÍŠE,MARIE A JOSEFA 

(SV. ŠTĚPÁNA) 

 

8:00  

9.30 Za rodiny našeho společenství 

17.30 
Za dárce a dobrodince 

salesiánského díla v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 



 Svátost smíření před vánocemi. Příležitost je dnes 19.12. od 15:00 hodin kdy společně 
tuto bohoslužbu smíření zahájíme. Zpovídat budeme až do 17:00 hodin. Využijte této 
příležitosti.  

 Poděkování za pomoc při přípravě kostela na Vánoce patří těm, kteří připravili vánoční 
stromečky a betlémy v našem kostele. Stejně velké poděkování patří i těm, kteří 
pravidelně kostel uklízejí a zdobí květinami.  

 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. 

 Vánoční bohoslužby v Don Bosku. V pátek 24. prosince na Štědrý den, bude vánoční  
mše odpoledne v 15:30 pro děti a rodiče. V sobotu na Slavnost narození Páně 25.12. 
budou bohoslužby jako v neděli. V neděli 26.12. na sv. Svaté rodiny budou mše svaté 
v nedělním pořadu bohoslužeb v 8:00,9:30 a v 17:30.  

 Zakončení občanského roku. Večerní mše svatá v pátek 31. prosince bude v 16:30 hod, 
na poděkování za to, co jsme od Boha přijali. Po bohoslužbě si v prostorách střediska 
popřejeme do dnů nového roku 2022. 

 Hledáme děti i dospělé, vedoucí skupinek, pro Tříkrálovou sbírku, která proběhne 
v sobotu 8. ledna 2022. Zájemci se přihlásí u otce Stanislava.  

 I dnes po každé bohoslužbě je pro Vás otevřena obnovená knihovna. Dnes před 

Vánocemi přichází se zvláštní nabídkou 10 vybraných titulů k zapůjčení:  

o k pátečním 85. narozeninám papeže Františka,  

o ke včerejší připomínce 10 let od smrti Václava Havla (rozhovor Karla Hvížďaly),  

o k dnešnímu evangeliu (Blahoslavená, která jsi uvěřila)  

o a k nadcházejícím vánočním svátkům.  

 

 
 
 


