
 
           

  

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:30 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 18:00 na faře 

KATECHEZE PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

Každé druhé 
pondělí od 16:15 

12. prosince 
9. ledna 
13. února 

 
V pravidelných akcích bývala pozvánka na SVATOU HODINKU. Pán nás pravidelně 
zval ke ztišení ve svém domě, ale této možnosti využívalo jen velmi málo lidí. Díky vám, 
kteří jste se přicházeli na nejrůznější úmysly modlit! Nyní – v zimním období – Svaté 
hodinky přerušujeme a pěvně věříme, že přijde čas, kdy s radostí a odhodláním zase 
budeme naplňovat náš chrám modlitbami i mimo čas mší svatých. 
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7. středa  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA při dětské mši svaté 

8. čtvrtek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 
12. pondělí ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI 
18. neděle MISIJNÍ JARMARK 

24. sobota Štědrý den, mše sv. v 16:30 
25. neděle Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 
26. pondělí Svátek sv. Štěpána 
28.  středa  Svátek  sv. Mláďátek 

30. pátek  Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
31. sobota Sv. Silvestr, mše sv. v 16:00, po ní 

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ NA SÝPCE 

 

1. neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
   Den modliteb za mír 
6. pátek  Slavnost Zjevení Páně 
8. neděle Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 
   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

VÝSTAVA BETLÉMKŮ,  KOLEDOVÁNÍ 
18. - 25.   Týden modliteb za sjednocení křesťanů 
20. pátek  FARNÍ PLES 
 

 
 

 

2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
11. sobota Panna Maria Lurdská (Světový den 

nemocných) 
22. středa  Svátek Stolce svatého Petra 
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Jako každý rok budeme očekávat návštěvu 
Mikuláše. Kdy?  
 

Využijme jedinečné příležitosti se v polovině 
adventní doby zastavit a ztišit. 
V pondělí 12. prosince můžeme 
v kteroukoliv denní dobu strávit jakkoliv 
dlouhý čas s tím, na jehož příchod se připravujeme a těšíme. Máme 
možnost v tento den v našem kostele přednést našemu Pánu všechno, 
co máme na srdci. Využijme toho. 
 

Přijměte pozvání na již tradiční akci, kterou 
je Vánoční misijní jarmark.  
Budeme rádi, když věnujete na jarmark 
něco pěkného, co doma vytvoříte nebo 
upečete :-).  Samozřejmě moc rádi uvítáme, když přispějete k příjemným 
chvilkám setkání nějakou dobrotou. 
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Začíná doba adventní, a s ní i starost, jak ji prožít, jak se co nejlépe připravit 
na Vánoce. Jsou dvě možnosti, dvě cesty, kterými můžeme jít adventem. 
Duchovní - chození na roráty, pravidelné adventní čtení 
a rozjímání, účast na farní adventní biblické 
soutěži a na putování Svaté rodiny, opravdové 
prožití adoračního dne naší farnosti, … Materiální, 
světská - předvánoční úklid, nakupování 
a vyrábění dárků a dobrot, kupování a zabíjení 
kapra …Většinou se nám tyto cesty prolínají, záleží na 
tom, která z nich převažuje. Je taky činnost, při které můžeme obě tyto možnosti 
spojit - stavění betlémků. Ať už je vyrábíme z čehokoliv, musíme mít nápad, 
svůj nebo převzatý, a musíme využít šikovnost svých rukou. Můžeme si při této 
činnosti povídat se svými blízkými, zpívat adventní písně nebo jen tak tiše 
rozjímat a těšit se na Vánoce a na to, jak svým dílem potěšíme druhé. Aby okruh 

těch potěšených byl co největší, připravujeme opět . 

Měla by se uskutečnit na konci vánoční doby na sýpce u kostela. V pátek 
na svátek Tří králů bude tato výstava otevřena pro děti ze školy a školky, 
odpoledne přede mší svatou potom pro všechny další zájemce. Stejně 
i v sobotu odpoledne a v neděli po mši svaté. Nedělní odpoledne zpestří svým 
vystoupením naši šikovní malí zpěváci a muzikanti. Také bude připraveno 
občerstvení jako poděkování malým králům - koledníkům, kteří dopoledne 
budou obcházet s pokladničkami naše vesnice a také všem, kteří na tříkrálovou 
sbírku přispějí. 
Aby bylo co vystavovat, prohlížet a obdivovat, mám k Vám prosbu. Vyrábějte 
z papíru, dřeva, hlíny, těsta, různých přírodnin, z čehokoliv a nebojte se svým 
dílem pochlubit. Také hledejte, možná ani nevíte, jaké poklady máte někde 
schované. A nezapomeňte je donést v prvních dnech nového roku na sýpku. 
Anebo radši se předem nahlásit a domluvit u Petra Haupta (tel. 774282034). 
Těšíme se na všechny vystavovatele i jejich exponáty. 
A samozřejmě všichni jste na tuto výstavu srdečně zváni! 
 

Nový rok 2017 začněme zvesela, 
třeba účastí na nějakém plese. 
Přijměte pozvání a přijďte také na 
tradiční farní ples v Knínicích. 
 

Máme tu teprve začátek adventní doby, ale už teď si můžete ve svých diářích 
a kalendářích vyznačit datum 4. 3. 2017, kdy v naší farnosti proběhne už 
tradiční duchovní postní obnova. Pozvání přijal náš bývalý pan kaplan Michal 
Seknička. Takže se určitě máme na co těšit. Podrobnější informace budou včas 
upřesněny a ohlášeny. 


