FARNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
DOBA ADVENTNÍ – DOBA VÁNOČNÍ
dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu

Neděle 23. prosince - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – mše svatá (za farníky)
9.00 – NIKOLČICE
10.30 – mše svatá (Josef Novotný, manželka, dcera, 2 rodiče)
adorace a svátostné požehnání nebude (O.Jiří zpovídá v Nikolčicích)
15.00 – 17.00 – adventní výstava (pohyblivý betlém, prodej vánočních výrobků a možná i něco navíc…)

Pondělí 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN
6.00 – poslední roráty při svíčkách (Augustina Urbánková, manžel, 2 syny, snacha)
na závěr bohoslužby bude žehnání jezulátek z domácích betlémů
snídaně pro děti v KLASu nebude !!!
dopoledne v 9.00 hodin tradiční štědrodenní zakrmování zvířátek – sraz u dolní zastávky
přes den až do 15.00 je možnost odnést si z kostela betlémské světlo
+ + + + + večerem začíná doba vánoční + + + + +
Při všech mších svatých Slavnosti Narození Páně (24. a 25.12.) se ve Vyznání víry při slovech
„Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“
pokleká na znak úcty k události příchodu Božího Syna do lidských dějin.
16.00 – mše svatá NIKOLČICE (zveme zvláště rodiny s dětmi)
22.00 – půlnoční bohoslužba (za živé i zemřelé z našich farností)

Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
zasvěcený svátek

7.30 – mše svatá (Jaroslav Kopeček, manželka, 2 rodiče)
9.00 – NIKOLČICE
10.30 – mše svatá (Karel Zoubek, 2 rodiče)
15.00 – ŽIVÝ BETLÉM
k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 17.00 hodin !!!
19.00 – vánoční koncert s hosty v kostele v Nikolčicích

Středa 26. prosince – Svátek sv. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka
7.30 – mše svatá (Štěpán Kaňa, manželka, živá a zemřelá rodina)
9.00 – NIKOLČICE
10.30 – mše svatá (manžele Zoubkovi)
k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 16.00 hodin !!!

Čtvrtek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7.00 – mše svatá (Filoména Fialová, manžel, 2 syny a celá živá rodina)
při bohoslužbě bude žehnání vína
17.00 – světelný růženec s koledami za naše rodiny

Pátek 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
7.00 – mše svatá (František Jelínek, bratry a rodiče)
15.00 – zvonění k modlitbě za nenarozené děti – zastavení k modlitbě

Sobota 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
7.00 – mše svatá (Marie Novotná, rodiče a duše v očistci)

úklid kostela: Urbánková Růžena – ul. Pod svatojánkem

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny

Ježíše, Marie a Josefa
7.30 – mše svatá s žehnáním manželů (Jiljí Fiala, manželka, rodiče, sourozence a celá živá rodina)
9.00 – NIKOLČICE
10.30 – mše svatá s žehnáním manželů a obnovou manželských slibů
(za všechny živé a zemřelé z ročníku 1962)
Odpolední betlémské zastavení ve Žlebě s vystoupením scholy (děti ať přijdou s lampičkami a
lucernami ke staré škole – sraz v 16.00 hodin)
k návštěvě betléma bude kostel otevřen od 14.00 do 16.00 hodin !!!

Další oznámení:
telefonní číslo farnosti je +420 731 619 807

MODLÍME SE ZA NAŠI FARNOST:
Každý den ve 21.00 – modlitba jedenkrát Zdrávas Maria!!! Připoj se i ty!
PROSBA O HLÍDÁNÍ BETLÉMA
Prosíme ochotné farníky, kteří mohou ve vánoční době přijít hlídat Betlém,
aby se zapsali do rozpisu. Jedná se o čtyři dny – 25. 12., 26. 12., 30. 12. a 1.1. vždy odpoledne
po půl hodině. Předem díky za vaši službu a ochotu.
V pátek 28. prosince na svátek zavražděných betlémských dětí si více než jindy připomínáme
děti zabité ještě před svým narozením. Společnost, která takové jednání schvaluje, a
zákonodárci jež navrhují a přijímají zákony které toto umožňují jsou pod vlivem kultury temnoty
a smrti v područí ďábla. Proto se v tento den od 15. hodin rozezní zvony pro probuzení svědomí
a jako výzva k tiché modlitbě za všechny děti, kterým nebylo sobecky umožněno narodit se z
lásky. Zvonit bude umíráček s nejmenším zvonem.
V neděli 30. prosince na svátek Svaté Rodiny zveme děti i s rodiči na betlémské zastavení ve
Žlebě při kterém si znovu připomeneme betlémské události a ve společné modlitbě budeme
prosit za posvěcení našich rodin. Setkání doprovodí zpěvem naše schola.
Děti ať si přinesou louče, lampičky nebo lucerničky. Sraz před starou školou v 16.00 hodin.
Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 5. ledna 2013 od 9.00 hodin dopoledne.
HISTORICKÝ PRASKLÝ ZVON
Začátkem prosince byl snesen z věže do chrámové lodě náš nejstarší zvon-umíráček z roku
1763 zasvěcený patronům umírajících – sv. Františku Xaverskému (3. prosince) a sv. Barboře
(4. prosince). Tento zvon je bohužel nefunkční – je prasklý. Bylo by chvályhodné ke stému
výročí kostela a ke kulatému výročí zvonu (250 let) se pokusit tento zvon oživit. Nabízí se dvě
varianty co se zvonem: za prvé – kontaktovat odbornou zvonařskou dílnu a nechat posoudit
rozsah poškození, za druhé – bude li to možné, nechat zvon opravit a zprovoznit – v případě
nevratného poškození nechat zvon zakonzervovat. Kdo by měl zájem se v této věci nějakým
způsobem angažovat bude vítán. Kontaktní osoba: Petr Krupička
Nejbližší akce:
5. ledna – tříkrálová sbírka v naší obci
10. února – farní zájezd do Ostravy – návštěva TV NOE se mší svatou v kostele sv. Václava
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více na http://www.vezmiacti.cz.
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