3. prosince 2017 – 1. neděle adventní
V týdnu slavíme: pátek – slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu



Dnes na začátku mše sv. je žehnání adventních věnců, které přineste před oltář.

 Na mši sv. v 10 hodin budou představeny děti, které se letos připravují na první sv.
přijímání. Ať je doprovázejí rodiče nebo i kmotři.


Poutníci na Velehrad odcházejí od kostela v 12:30 hodin.

 Dnes zveme rodiny s dětmi na Mikulášskou besídku do sálu orlovny na Mariánském
náměstí. Začátek je v 15 hodin.


Vyvrcholením neděle bude adventní koncert našeho chrámového sboru. Všichni jste
zváni na 16 hodin do farního kostela.



Setkejme se dnes při šálku voňavé kávy ve FARní Kavárně po mši sv. v 10 hodin.



V pondělí jste zváni opět na biblickou hodinu v 19 hodin na faře: téma Král David.



V době adventní vás všechny zveme na ranní mše sv. ke cti P. Marie zvané roráty.
Roráty budou ve farním kostele v úterý, čtvrtek a pátek vždy v 6:30 hod. Po mši sv.
zveme děti a také jejich rodiče na snídani na faru. Pak hurá do školy.

 Ve středu pokračuje cvičení pro matky s dětmi od 1-3let. Cvičení je v sále Orla na
Mariánském náměstí od 9:30 hodin.


V pátek je slavnost P. Marie, kterou máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši
svaté. V pátek jsme zváni k modlitbě za naší vlast. Sejdeme se v 15 hodin u
Mariánského sloupu na Mariánském náměstí.



V sobotu v 8:15 hodin je setkání společenství třetího řádu sv. Františka u františkánů.



V sobotu v 9 hodin je ministrantská schůzka na faře. Rodiče, pošlete nebo doveďte
své chlapce ke službě u oltáře. Přinese to vašim rodinám požehnání.



Také příští sobotu je adventní duchovní obnova pod vedením P. Antonína Klareta.
Obnova začíná v kostele u františkánů v 14 hodin. Udělejte si čas zastavit se.



Už minulou neděli reagovalo 5 rodin na výzvu zapojit se do sobotního úklidu farního
kostela. I dnes bude za lavicemi Eva Bednaříková a ráda se s vámi kontaktuje. Farní
kostel je každého z nás. Nebojme se zapojit také do úklidu rodinu s dětmi.

