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23. 11. 2014 – 07. 12. 2014

NEDĚLE 30.11. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Během všech mších sv. svěcení adventních věnců. Přineste si proto,
prosím, adventní věnec k posvěcení.
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
15:30 - mše sv. v kostele sv. Prokopa, Štěnovice
(svěcení adventních věnců) - po mši sv. společné setkání
•
18:00 - mše sv.
PONDĚLÍ 01.12. - SV. EDMUND KAMPIAN
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
ÚTERÝ 02.12. - SV. BIBIÁNA
•
18:00 - mše sv.
____________________________________________________________________________________
STŘEDA 03.12. - SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ
•
09:00 - mše sv.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEDĚLE 23.11. - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Po každé mši sv. svátostné požehnání a zasvěcení se Ježíši Kristu, Králi
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
PONDĚLÍ 24.11. - SV. ONDŘEJ DUNG-LAC A DRUHOVÉ
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv.- po mši sv. úklid kostela
ÚTERÝ 25.11. - SV. KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ
•
15:00 - náboženství pro děti - předškoláci,1. a 2.třída (fara Klatovská tř. 176)
•
16:00 - náboženství větší děti - 3.-5.třída (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 – mše sv.
STŘEDA 26.11. – SV. SILVESTR GOZZOLINI
•
09:00 - mše sv.
ČTVRTEK 27.11. - SV. VIRGIL
•
09:30 - setkání dříve narozených k modlitbě a pohovoru (fara Klat. tř. 176)
•
16:00 - náboženství – příprava na 1. sv. přijímání, (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
•
19:00 – setkání katechumenů
PÁTEK 28.11. – SV. MANSUET
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - úklid kostela
•
19:00 - setkání mládeže na faře (Klatovská tř. 176)
SOBOTA 29.11. - SV. SATURNIN
•
09:00 - mše sv.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVENT je dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází
z latiského "adventus", což znamená příchod. Kristus přišel na svět, když se
narodil, přichází v Eucharistii, přijde na konci našeho života a na konci světa.
Doba adventní je přípravou na vánoční svátky ve čtyřech týdnech před Štědrým
dnem. Křesťanské příbytky zdobíme adventními věnci se čtyřmi, postupně se
rozsvěcujícími svícemi, které symbolizují příchod Spasitele na svět. Je to doba
radostná, při kterém se připravujeme na přijetí Hosta nejvzácnějšího, a tak se
věnujeme zbožnému rozjímaní.
K adventu patří také zpívané roráty, kdy spolu s Marií, očekávající narození
Děťátka, chválíme Boha a děkujeme Mu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČTVRTEK 04.12. - SV. JAN DAMAŠSKÝ / SV. BARBORA - 1. ČTVRTEK V MĚSÍCI
•
16:00 - náboženství všech dětí (fara Klatovská tř. 176)
•
18:00 - mše sv.
•
po ní adorace - za nová kněžská a misionářská povolání
___________________________________________________________________________________
PÁTEK 05.12. - SV. SÁBA JERUZALÉMSKÝ - 1. PÁTEK V MĚSÍCI
•
16:30 - vystavení Nejsvětější svátosti k tiché adoraci, zpovídání
•
17:40 - pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
•
18:00 - mše sv.
•
po mši sv. - budeme očekávat příchod sv. Mikuláše – zveme děti!
•
následuje - úklid kostela
___________________________________________________________________________________
SOBOTA 06.12. - SV. MIKULÁŠ, BISKUP -1. SOBOTA V MĚSÍCI
•
09:00 - mše sv.
•
po mši sv.- mariánská pobožnost u oltáře Panny Marie
____________________________________________________________________________________
NEDĚLE 07.12. - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
•
09:00 - mše sv.
•
11:00 - mše sv. slovensky
•
18:00 - mše sv.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

První adventní neděli začíná nový liturgický rok. Charakteristickou postní
barvou je temně fialová, o třetí neděli je barva růžová, symbolizující radost.
Každá z adventních nedělí má své lidové označení - železná, bronzová, stříbrná
a zlatá. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej,
sv. Barbora, sv. Mikuláš nebo sv. Lucie.
UDĚLEJME SI ČAS NA BOHA A TAK SE PŘIPRAVUJME NA SETKÁNÍ S NÍM!
PROSBA MĚSTSKÉ CHARITY: 7. 12. - tj. II. neděli adventní - je možno
obdarovat jednoho z klientů některého zařízení Městské Charity v Plzni
vánočním dárkem. Bližší informace: Farní věstník č. 12/2014.

