11. 12. 2016 – 3. neděle adventní
• V úterý 13. prosince bude na faře druhé setkání s rodiči dětí,
prvokomunikantů.
• V pátek 16. prosince budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v
Kaňovicích.
V pátek v 17 h. bude zde v kostele adventní koncert ZUŠ Morava,
při kterém vystoupí i děti z naší farnosti a schola.
• Příští neděli 18. prosince bude sbírka na opravy kostela
a odpoledne od 14. do 16. h. bude možnost přistoupit ve farním
kostele ke svátosti smíření u cizích zpovědníků.
• Chtěl bych nabídnout komukoliv, kdo bude mít zájem, aby mohl navštívit
kostel, soukromě se pomodlit, poklonit se Jezulátku ve dnech 24. a 25.
prosince a aby mohl být kostel otevřený i v dobu mimo bohoslužby, tak by
bylo potřeba, aby zde měl někdo hlídací službu, kterou by mohl také využít
k osobní modlitbě. Pokud by se tedy našel někdo, kdo by ve stanovené
hodiny neměl nějaké zvláštní závazky vůči rodině a rád by strávil hodinu
času zde u jesliček, tak ať se zapíše a podle toho, kolik by bylo ochotných
lidí zapsaných, by potom byl otevřený kostel i pro ostatní. Rozpis je vzadu
na nástěnce.

• Úmysly mší jsou obsazeny na neděle, ve všední dny je ještě možné
si mše zapisovat.
• Na svátek sv. Jana 27. prosince v 16 h. bude v Částkově na OÚ
posezení u cimbálu při zpěvu koled.

V sobotu 17. prosince oslaví papež František 80 let života.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka.
Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě.
Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém
milosrdenství celému světu.
Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky.
Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou
vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. Amen

