FARNOST MORAVSKÁ NOVÁ VES
Farní kostel SVATÉHO JAKUBA

a filiální kostely: Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci
Sv. Bartoloměje v Hruškách
Datum

Den

3.12.

PONDĚLÍ

4.12.

ÚTERÝ

5.12.

STŘEDA

6.12.

ČTVRTEK

7.12.

PÁTEK

8.12.

SOBOTA

9.12.

NEDĚLE

Liturgické slavení / Intence

Čas

Pozn.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
18:00

Za zdraví, dary Ducha Sv. a ochranu Panny Marie pro rodinu

15:00
18:00

Pohřební mše svatá a poslední rozloučení s p. Stanislavem Tichým

6:20
18:00

Za nemocnou osobu a její rodinu

HRUŠKY
TÝNEC

volné

HRUŠKY

Památka sv. Mikuláše, biskupa
7:00

volné

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00 Za členy živého růžence a za ty, kdo se modlí za kněze
Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE (doporučený svátek)
HRUŠKY
8:00
9:15 Na úmysl dárce
TÝNEC
10:30 volné
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
TÝNEC
8:00 Za šedesátníky
9:15 Za farníky
HRUŠKY
10:30
TÝNEC
Korunovační pouť
15:00

Příležitostná oznámení k 2. 12. 2018:
• Veliké poděkování patří těm, kdo nám pomohli s organizací včerejšího výletu našich dětí do
Aquaparku v Kuřimi, kterého se účastnilo přes 20 dětí naší farnosti. Děkujeme také všem, kdo
pomohli tuto sobotu s „Vánoční inspirací“ v Týnci.
• Ještě tento týden si můžete zakoupit v sakristii stolní katolický kalendář na rok 2019.
• Tuto středu se uskutečnilo okresní kolo soutěže „Bible a my“. Děti naši farnost reprezentovali
výborně: Anežka Dvořáčková se umístnila na 9. místě, Markétka Poláčková na 8. místě a
Ondra Tichý byl 5. a postoupil až do finále. Srdečně blahopřejeme!
• Tento týden nás navštíví sv. Mikuláš: V Moravské Nové Vsi v pondělí, v Týnci v úterý
a v Hruškách ve středu, vždy při dětské mši svaté v 18:00 hod.
• Prožíváme dobu adventní. I tento rok budou bývat ve farním kostele rorátní mše svaté a
to každou středu a sobotu. Roráty začínají v 6:20 hod., nezapomeňte si vzít svíce.
• Na první pátek v měsíci bude ve farním kostele v MNV v 17:30 začínat společná modlitba
růžence a po mši svaté bude následovat pravidelná adorace za naši farnost. Adoraci povedou
tentokrát naše děti, které můžou také nakreslit nebo vyrobit Pánu Ježíši srdíčko, které
přinesou na dětskou mši svatou. Výrobky dětí budou vystaveny v kostele.
• Nemocné a seniory, které mám navštívit před Vánocemi, můžete do následující neděle zapsat
na papír v sakristii. Všechny nemocné navštívím až v pátek za týden (14.12.) od 7:30-14:30 h.

