
11. prosince 2022 
 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
11.12. 

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

8.00 
Za +Františku a Rudolfa 
Vaštíkovy a syna Karla 

9.30 
Za + Věru Němečkovou  

a živou a + rodinu 

17.30 Za Danu Weiserovou 

Pondělí 
12.12. 

 19:00  

Úterý  
13.12. 

Sv. Lucie, panny a mučednice  17:30 
Za + rodiče Fryčkovy  

a tři + sourozence 

Středa 
14.12. 

Sv. Jana od Kříže,  

kněze a učitele církve 
17:30 

Za Pavlu a Františka Semerádovy 

k 50. výročí svatby 

Čtvrtek 
15.12. 

 16:30 
Za + Pavlu Lacinovou, Viktora 

Šupala a jejich rodiče 

Pátek  
16.12. 

 17:30 Poděkování za dožití 90. let 

 

Sobota  
17.12. 

   

Neděle 
18.12. 

 

 

 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 
 

8:00  

9.30 Za + Annu Michalčákovou 

17.30 
Za + Annu a Josefa Endeovy  

a rodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. neděle adventní  - 11.12.2022 
 

• V pondělí 12.12. v 17 hod. bude v našem kostele koncert pěvecký soubor Chorus 

Ostrava spolu s dvěma dětskými pěveckými sbory.  
 

• Ve středu 14.12. v 17:30 při mši sv. katecheze a po mši sv. jste zváni do knihovny na tzv. 

biblickou hodinu „Ke stolu se s(S)lovem“ s přípravou na Vánoce.  
 

• Jak bylo předem oznámeno, bude to tuto sobotu 17.12. tradiční podzimní duchovní 

obnova v naší farnosti. Duchovní obnovu povede salesián-historik P. Petr Zelinka na 

téma František Saleský. Zakladatel salesiánů Jan Bosko z jeho života čerpal inspiraci a 

pojmenoval po něm své následovníky. O letošních Vánocích 28.12. uplyne 400 let od 

jeho úmrtí. Petr Zelinka v současnosti žije a pracuje jako ředitel Centrálního 

salesiánského archivu v generálním v Římě a poslední dva roky se věnuje mj. životu a 

dílu Františka Saleského. Obnova je v tomto zvláštním termínu proto, že se nám podařilo 

přednášejícího získat v rámci jeho cesty do ČR. Program bude od 9 do 14 hod. I když se 

jedná tentokrát o předvánoční čas, věříme, že tomu dokážeme přizpůsobit svou přípravu 

na svátky, abychom se mohli zúčastnit. INFORMACE JSOU TAKÉ NA LETÁKU.  
 

• VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE BUDOU:  

24.12. Štědrý den 15:30 

25.12. Slavnost Narození Páně  

Boží hod vánoční 

jako v každou neděli  

8:00 + 9:30 + 17:30  

26.12. Sv. Štěpána   9:30 

27.12. Sv. Jana 17:30 

28.12. Sv. Betlémských dětí 17:30 

29.12. 5. den v Oktávu vánočním 16:30 (čtvrteční)  

30.12. Svátek Svaté Rodiny 17:30 

31.12. Děkovná mše na závěr občanského roku  16:30 

1.1. Slavnost Matky Boží Marie  

Nový Rok 

jako v každou neděli  

8:00 + 9:30 + 17:30  
 

• PŘÍPRAVA NAŠEHO KOSTELA NA VÁNOCE:  

v pátek 16.12. dopoledne přeprava vánočního stromu do kostela  

v sobotu 17.12. po duchovní obnově stavění a zdobení stromu  

v neděli 18.12. po dopolední mši stavění betlému (děti)  
 

• Příští neděli 18.12. od 15:00 do 17:00 příležitost ke svátosti smíření.  
 

• Kdo by chtěl nabídnout svůj betlém k zapůjčení do společné výstavky, přineste jej, 

prosíme, 19.-20.12. do kostela.  

• Vpředu u sakristie je předvánoční nabídka knih k zakoupení jako vánočních dárků. Kdo 

nějakou knihu zakoupí, podpoří tím naši kostelní-střediskovou-komunitní knihovnu a 

dostane k tomu SKLÁDACÍ BETLÉM. Knihy jsou k zakoupení v sakristii.      Další na str. 2 
 



• Po dvou kovidových letech připravujeme PLES BOSCOPOINT dne 28. 1. 2023. Jeho 

součástí je tombola, jejíž bohatství máte z velké časti ve vašich rukou. Prosíme vás o 

dary do tomboly, které můžete přinést otci Stanislavovi nebo předat v zákristii nebo  

na vrátnici domu.  
 

• Tříkrálovou sbírku podpoříme ve dnech 7. a 8. ledna 2023. Potřebujeme skupinky 

koledníků, složené z dospělého vedoucího a třech dětí. Přihlaste se u otce Stanislava.  

 

• (na neděli Gaudete):  

Nakonec ještě něco radostného k tomu, že nám někdo neustále nosí dozadu knihy, kterých se potřebuje 

zbavit, a zakládá tam černou skládku. Vybavila se nám scénka z obecné školy: „Pozor, pozor, důležité 

hlášení: Nastala nám zima a uhodily mrazy. Železné zábradlí před naší školou bývá příčinou mnoha 

úrazů. Kovové předměty se vlivem mrazu stávají lepkavými, a je nebezpečné na takové předměty sahat 

nebo je dokonce olizovat. Opakuji: neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveří. Konec 

hlášení.“ – A po chvíli: „Kdybych je neupozorňoval, kdybych je nevaroval… Čejko, ty jsi neslyšel školní 

hlášení?“ Pak už zbývá jen dodat, že „naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení 

Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny.“  

 

 

 


