
 
                  

    

2. neděle  1. neděle adventní - začátek nového liturgického 
roku, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

5. středa  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA při dětské mši svaté 
6. čtvrtek  Sv. Mikuláš 
8. sobota  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 
12. středa  ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI 
16. neděle  VÁNOČNÍ JARMARK 
24. pondělí Štědrý den, mše sv. 16:30 
25. úterý  Slavnost narození Páně - Boží hod vánoční 
26. středa  Svátek sv. Štěpána 
27. čtvrtek  Svátek sv. Jana Evangelisty 
28. pátek  Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 
30. neděle  Svátek Svaté rodiny,  VÝSTAVA BETLÉMKŮ 
31. pondělí  Sv. Silvestr,  VÝSTAVA BETLÉMKŮ NA SÝPCE 

A SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 

 

1. úterý  Slavnost Matky Boží Panny Marie 
5. sobota  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
6. neděle  Slavnost Zjevení Páně 
13. neděle  Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 
18. - 25.  Týden modliteb za sjednocení křesťanů 

 
 

 

2. sobota  Svátek Uvedení Páně do chrámu 
11. pondělí Panna Maria Lurdská 
22. pátek  Svátek Stolce sv. Petra 
 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Pátek 20:00 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 18:00 na faře 
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bude v naší farnosti 16. 12. 2018 v 11:30 na Sýpce. 
Jste všichni srdečně zváni! 
Výtěžek z jarmarku bude věnovaný misionářům v ČR. 

 Pokud chcete věnovat nějaký výrobek na jarmark, budeme moc 
rádi. Můžete jej přinést 14. 12. od 15 do 18 hodin na faru. 
Děkujeme. 

 Vyrábění s dětmi na jarmark bude 8. 12. od 14h na faře.  
 Tvoření svícnů z větviček bude v pátek 14. 12. 

od 15 do 18 hodin také na faře.   
 
 

Skauti z Knínic vám i tento 
rok na Štědrý den nabídnou 
k odpálení Betlémské 
světlo, a to na obci od 9:30 
do 10:30 u restaurace Pod 
lipou a také po mši svaté v 
kostele.  
Pokud by někdo chtěl, aby 
mu skauti donesli světlo 
domů, může se napsat na 
papír vzadu v kostele (od 
první neděle adventní), 
anebo napsat email Kristýně 
Ošlejškové: 
kikaos@seznam.cz 
 
 

 

se letos připravuje na konec roku, na neděli 30. prosince na svátek 
Svaté Rodiny, a na další den, na Silvestra. Chtěl bych poprosit 
všechny, kteří jste ochotni zapůjčit na tuto výstavu svoje betlémky, 
abyste je přinesli do pátku 28. prosince nebo abyste se domluvili 
s Petrem Hauptem. 

mailto:kikaos@seznam.cz
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Také bych chtěl poprosit, abyste se přihlásili vy, kdo byste byli ochotni 
zapůjčit svatební fotografie svoje nebo svých rodičů či prarodičů a také 
svatební oznámení a třeba i blahopřání, která máte schovaná někde 
doma. V polovině února, kolem svátku svatého Valentýna, probíhá už 
několik let Národní týden manželství, mohli bychom jej zkusit prožít 
i v naší farnosti a při té příležitosti uspořádat výstavu svatebních 
fotografií. 
I příští Farníček bychom mohli věnovat tématu manželství, přesněji 
svátosti manželství.  
Je to totiž jediná svátost, které jsme ve Farníčku ještě nevěnovali 
pozornost. Tak, prosím, přemýšlejte a navrhujte, jak bychom mohli 
manželsky prožít začátek příštího roku. 

 

Máme tu teprve začátek adventní doby, ale už 
teď si můžete ve svých diářích a kalendářích 
vyznačit datum 9. 3. 2019, kdy v naší farnosti 
proběhne už tradiční duchovní postní obnova.  
 

Pozvání přijal pro spoustu lidí známý salesián 
o. František Blaha.  
Téma bude Boží otcovské milosrdné 
a uzdravující srdce.  
 

Takže se určitě máme na co těšit. Podrobnější 
informace budou včas upřesněny a ohlášeny.  
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