
Pořad bohoslužeb od  19. 12. do 26. 12. 2021 
 

 

Neděle 19. prosince 

4. neděle adventní 

9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, dar 

 zdraví a požehnání pro celou rodinu 

10.30 DL  Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich rodiče, syna, zetě, 

 strýce Jana, dar zdraví a ochranu pro * rodinu 
 

Pondělí 20. prosince 
14.00 HL Pohřeb p. Josefa Luku 

17.00 SE   Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž) 
 

Úterý 21. prosince 
6.30 HL 

(roráty) 

  Za rodiny, aby byly silné a dokázaly žít podle vzoru Svaté 

  Rodiny, za dar moudrosti, zdraví, ochranu a hojnost požehnání 
 

Středa 22. prosince 
6.30 DL 

(roráty) 

  Na úmysl dárce  

 

 

Čtvrtek 23. prosince 

14.00 DL Pohřeb pí. Emílie Pavelkové 

16.00 HL Za † rodiče Váňovy a Latinákovy, sestru Ludmilu a požehnání 

pro celou * rodinu 

 

 

Pátek 24. prosince 

ŠTĚDRÝ DEN 

14.00 HL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu- ochranu, pomoc a požehnání 

15.00 DL  Na úmysl dárce; za celou * rodinu- ochranu, pomoc a požehnání 

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 

Sobota 25. prosince 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

9.00 HL  Za všechny občany obcí patřících do farnosti;  

 za všechny * i † rodáky 

10.30 DL  Za * a † farníky 
 

Neděle 26. prosince 

Svátek Svaté 

Rodiny, Ježíše, 

Marie a Josefa 

9.00 HL  Za † Jaroslava Kutáčka, duše v očistci, pomoc pro  

 celou * rodinu a za syna s rodinou v cizině 

10.30 DL  Na poděkování za 85 let života, za dar zdraví a ochranu  

 pro * rodinu, za † Karla Kolaříka, rodinu Kolaříkovu, 

 Mikuláškovu a za duše očistci 
 

- Dnes je pravidelná měsíční sbírka. 
 

- Vzadu u vchodu je připraveno cukroví - Bazárek Vánočního cukroví. Výtěžek bude použit 

na činnost Charity. 
 

- V pondělí v 19 hodin na faře - krátká pastorační rada farnosti. 
 

- Příští neděli při mši svaté mají manželé možnost obnovit své manželské sliby. 
 

- Na vývěsce je rozpis zpovídání ve farnostech děkanátu. 
 

- V zákristii se objednává a předplácí farní zpravodaj. Cena 100,-Kč. 
 

- Prosím maminky ministrantů, aby klukům vyprali na Vánoce oblečení. 
 

- V lednu jsou volné termíny na mše svaté: HL 4, DL 1. V případě zájmu se hlaste P. Jiřímu. 


