Pořad bohoslužeb od 20. 12. do 27. 12. 2020
Neděle 20. prosince
4. neděle adventní
Pondělí 21. prosince
Úterý 22. prosince
Středa 23. prosince
Čtvrtek 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN

Pátek 25. prosince
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

Sobota 26. prosince
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Neděle 27. prosince
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie, Josefa

8.00 DL Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;
za † příbuzné a duše v očistci
9.00 HL Za † Jaroslava Kutáčka, syna s rodinou v cizině, požehnání
pro * rodinu a za duše v očistci
10.30 DL Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu, požehnání
a ochranu Panny Marie pro * rodinu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
17.30 DL Na úmysl dárce
7.00 HL Za * rodiny - pomoc, ochranu a hojnost požehnání;
(roráty) za † příbuzné a duše v očistci
7.00 DL Na poděkování za obdržené milosti, pomoc a ochranu pro * r.
14.30 HL Vánoční mše pro děti
15.30 DL Vánoční mše pro děti
20.00 DL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem;
za příchod Božího království
22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem;
za příchod Božího království
8.00 DL Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a hojnost požehnání
9.00 HL Za všechny občany obcí patřících do farnosti;
za všechny * i † rodáky
10.30 DL Za * a † farníky
9.00 HL Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL, syna Františka
a snachu Annu, za rodiče Ladislava a Vlastu Latinákovu ze SE;
za dar zdraví, ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou * rod
10.00 DL Za † Karla Kolaříka, † rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rod
8.00 DL Za všechna manželství, za vytrvalost a ochranu
9.00 HL Na úmysl dárce a za * rodinu Martincovu
10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence,
zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

UPOZORNĚNÍ:
- Počet účastníků bohoslužeb je max. 20 % z počtu míst k sezení. Mše svaté jsou pro ty,
kdo zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní. Je třeba mít ohled na druhé a
prostřídat se. Na mši svaté by neměli být ti stejní každý den.
- Každý den v týdnu mohou jednotlivci navštívit ke krátké adoraci a modlitbě předsíň
kostela v HL i v DL (zadní vchod). HL - 10-17 hod.; DL - 10 - 17 hod.
- Dnes 20.12. je možnost v době zpovídání - HL 13.30 – 14.20 h.; DL - 14.30 – 15.30 h.
přistoupit ke svatému přijímání.
25.12. bude možnost přistoupit ke svatému přijímání po skončení mše svaté v HL (9.50); v
DL (11.20); 26.12. v HL (9.40); v DL (10.40); 27.12. v HL (9.50); v DL (11.20).

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka.
- Příští neděli se doporučuje manželům, aby obnovili své manželské sliby.

