
18. prosince 2022 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

den liturgická oslava hodina úmysl bohoslužby 

Neděle 
18.12. 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

8.00 
Za uzdravení paní Zdenky 

Kalučové 

9.30 Za + Annu Michalčákovou 

17.30 
Za + Annu a Josefa Endeovy  

a rodinu 

Pondělí 
19.12. 

 19:00  

Úterý  
20.12. 

 17:30 
Za + Václava Koňaře  
a živou a + rodinu 

Středa 
21.12. 

 17:30 Za + rodiče, živou a + rodinu 

Čtvrtek 
22.12. 

 16:30 Za + rodiče a živé z jejich rodiny 

Pátek  
23.12. 

 17:30 
Za + maminku a Marii  

a duše v očistci 

 

Sobota  
24.12. 

Štědrý večer – vigilie 

slavnosti 
15:30  

Neděle 
25.12. 

 

 

 SLAVNOST  
NAROZENÍ PÁNĚ 

 
 

8:00  

9.30 
Za + babičky Jurčíkovou  

a Matějkovou  

17.30 
Za + paní Ing. Moniku Plačkovou 

a otce Bohumíra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. neděle adventní  - 18.12.2022 

• Děkujeme našemu spolubratrovi Petru Zelinkovi za vedení včerejší duchovní obnovy  

o Františku Saleském a jeho spiritualitě Boží lásky. Téma tak bohaté, že se snad budeme 

moci ještě v nejbližší době k němu vrátit.  
 

• Dnes je POSLEDNÍ MOŽNOST zakoupit knihy z předvánoční nabídky. Mimochodem: 

včera 17.12. se dožil římský biskup František 86. narozenin. Nabídka knih o něm nebo  

od něj je na prostředním stole.  
 

• Dnes odpoledne je možnost svátosti smíření od 13:30 do 15:30 hod.  
 

• Dnes  v 15 hod. bude v prostorách střediska společenství rodin.   
 

• V sobotu 24.12. je Štědrý den a v 15:30 hod. bude štědrovečerní bohoslužba.  

Příští neděli 25.12. je slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční. 
 

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

prosíme, zítra v pondělí 19.12. nebo nejpozději v úterý 20.12. večer do kostela.  
 

• Vánoční strom díky sněhové nadílce ještě zůstal v lese. Přivezeme jej ve čtvrtek, 

postavíme v kostele a náležitě ozdobíme.  
 

• Betlémské světlo budeme mít v našem kostele v pátek před večerní mší svatou  

od 17 hod. a na Štědrý den bude k dispozici od rána v našem domě. K přenesení světla  

si přineste svou svíčku nebo lampičku. Můžete toto světlo nabídnout také vašim 

sousedům.   
 

• Na konec roku 31.12. plánujeme v prostorách střediska mládeže Silvestr pro rodiny  

s dětmi. Zájemci se prosím hlaste do 20. prosince Romanu Turowskému. 
 

• 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.  
 

• VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE:  

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  

 


