Farnost: Místek

filiální kostely: Lysůvky, Sviadnov, Hodoňovice

Rok: 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB
V týdnu od 02. 12. 2018 do 09. 12. 2018

NE

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Začátek liturgického roku
Žehnání adventních věnců
při všech bohoslužbách

Roráty pro děti

Po

St
Čt

So

NE

Za živou a + rodinu Bezecnou

10.00

FK

Na poděkování P.B. za 50 let manželství
s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

18.00

FK

Za farníky

07.30 Lysůvky:
09.00 Sviadnov:
10.30 Hodoňovice:

Za + Karla Škopka, manželku Olgu
a rodiče z obou stran
Za ž. a + r. Ivánkovou, Knapíkovou,
Přibylovou a Gebauerovou
Za + Jaromíra Baču, manželku
a rodiče z obou stran

SVJ

Za +Jiřího Kubačku a rodiče

18.00

VSV

Za + manžela, dceru a duše v očistci

06.30

SVJ

Za jistý úmysl

06.30

SVJ

Za + rodiče z obou stran, bratra Františka,
duše v očistci a živou rodinu

06.30

SVJ

Za + Rudolfa Bílka, manželku, dceru a zetě

06.30

SVJ

Na poděkování za dar života pro Jitku
Košíkovou a Boží požehnání pro děti

biskupa a učitele církve

18.00

VSV

Smírná k BSP

Adventní benefiční koncert ve FK
v 19.00 hod.

16.30 Hodoňovice:

Památka
sv. Františka Xaverského,
Roráty

Sv. Jana Damašského, kněze
Roráty pro děti

Středa
po první neděli adventní
Roráty

Sv. Mikuláše, biskupa
Roráty pro děti

Pa

FK

06.30

kněze

Út

08.00

Památka sv. Ambrože,

SLAVNOST
PANNY MARIE,
POČATÉ
BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sbírka na potřeby diecéze

Za +Marii Vroblovou

Mše sv. za zesnulého
Mons. Josefa Maňáka, děkana v Místku,
celebrovaná
biskupem ostravsko-opavským
Mons. Františkem V. Lobkoviczem

09.00

FK

08.00

FK

10.00

FK

Za a +Bohuslava Štencla
Za + manželku Marii, rodiče a prarodiče
z obou stran a za živou rodinu

18.00

FK

Za farníky

07.30 Lysůvky:

Za + Jana Konečného a sourozence

09.00 Sviadnov:

Za + Bedřicha Dannhofera
a rodiče z obou stran

10.30 Hodoňovice:

Za společenství živého růžence

 POHŘEB: Po 03. 12. v 15.00 hod., SVJ, Ludmila Jurečková (1928), Místek.

1) BĚŽNÉ OHLÁŠKY:
❖ RUŠÍ SE FARNÍ ZÁJEZD DO WADOWIC A KRAKOWA
Prosíme farníky, kteří již zaplatili, vyzvedněte si peníze zpět v KLD nebo na faře, kde jste platili.
Roráty 2018
Kdy:
Po, St, Pá v 06.30 hod. pro děti
Út, Čt, So v 06.30 hod. pro dospělé
Program:
06.25 hod. – průvod s lampiony
06.30 hod. – mše sv.
07.10 hod. – snídaně dětí na faře
Soutěžní nálepky pro roráty budou rozdávány v Po, St, Pá a v Ne na mši v 10.00 hod.
Prosíme rodiče, prarodiče nebo starší sourozence, aby děti na tuto mši sv. přiváděli. I když musí obětovat brzké vstávání, děti
na to budou v dospělosti jistě vzpomínat. Je to jedna z možností, jak prožívat přípravu na Vánoce trochu duchovněji.
Lampičky budou dětem zapůjčeny první den. Při rorátech bude probíhat velká soutěž o ceny. Po mši sv. zveme opět děti na
faru na snídani. Na snídaně můžete přispět formou naturálií či financí. Pokud chcete pomoci s jejich přípravou, informujte
se na faře.
❖ HLEDÁNÍ NOCLEHU PRO SVATOU RODINU
Jde o starý zvyk, kdy se nabídnou jednotlivé rodiny ve farnosti, které jsou během adventu ochotny na jeden den
„ubytovat Svatou rodinu“. Ikona Svaté rodiny tak putuje od rodiny k rodině, přičemž při předání ikony se vždy
obě rodiny u ikony společně pomodlí. Putování začíná na 1. neděli adventní (2. 12.) a končí večer před Štědrým
dnem. Zájemci se zapíší na arch v kostele a domluví se s následující rodinou na čase setkání a modlitby.
❖ BENEFIČNÍ KONCERT-ADVENTNÍ JAZZOVÁ MŠE: Pá 7.12, v 19.00 FK, vystupuje Big BLAST! Band.
Výtěžek koncertu bude věnován Charitě.
❖ Pozor změna! Mše sv. v pátek 7. 12. v 18:00 hod bude přesunuta z farního kostela do VSV.
❖ Všechny sobotní mše ze dne 8. 12. v Místku i na vesnicích budou zrušeny. Ohledně stanovení náhradního
termínu úmyslů se přijďte domluvit na faru.
2) OHLÁŠKY TÝKAJÍCÍ SE POHŘBU OTCE DĚKANA:
❖ Rozloučení s otcem děkanem se bude konat 8. 12. na dvou místech: při mši sv. v 9 hod. v kostele sv. Jana a
Pavla v Místku a při mši sv. ve 14:00 v kostele sv. Marie Magdalské v Hovězí, kde bude poté jeho tělo
uloženo do rodinného hrobu.
❖ Sháníme ochotné muže a ženy, kteří by pomohli v pátek 7. 12. s přípravou kostela (úklid, příprava židlí
apod.) po benefičním koncertu cca ve 20:15 hod. Prosíme, zapište se po mši v sakristii. Současně prosíme o
pomoc při úklidu FK po pohřbu, a to v sobotu 7. 12. v 18:00 hod.
❖ V úterý 4. 12. v 18:00 hod se v KLD uskuteční schůzka farní rady a pomocníků ochotných pomoci při
zajištění pohřbu otce děkana. Prosíme, potřebujeme opravdu HODNĚ pomocníků, berte to jako poslední
službu pro otce děkana.
❖ Mimořádná zkouška chrámového sboru se koná v neděli 2. 12. v 19:00 hod. v ZUŠ DH.
❖ Prosíme místní farníky, aby na pohřeb přišli pěšky nebo MHD, parkoviště budou vyhrazena pro duchovní a
řeholníky, kteří přijedou na pohřeb.
❖ Na pohřbu bude povoleno fotografovat pouze určeným fotografům.
❖ Obracíme se na farní hospodyňky, prosíme o upečení koláčů, buchet a štrůdlů k pohoštění účastníků
pohřbu. Upečené dobroty prosím přineste v pátek 7. 12. do farní kavárny v 17:00 hod.
❖ Pro květinové dary bude vyhrazeno místo před kostelem.
❖ K rozloučení s otcem děkanem bude rakev otevřena před pohřbem od 8:00 do 8:40 hod.
❖ Za otce děkana lze zapalovat svíčky a vzpomenout modlitbou u sochy sv. Josefa před farou.
❖ Vzhledem k tomu, že očekáváme velké množství účastníků pohřbu, bude zajištěn přenos zvuku i obrazu na
jedné obrazovce před kostel. Prosíme zejména rodiče s menšími dětmi, aby volili venkovní variantu
sledování pohřbu, aby obřad nebyl rušen.
❖ Pro zájemce, kteří by chtěli jet na pohřební mši sv. otce děkana Josefa do Hovězí. budou přistaveny
autobusy na bývalém aut. stanovišti, dnes Politických obětí, v 11:40 hod. Zájemci o místo v autobuse se
mohou zapisovat po mších v Místku u stolku, na vesnicích v sakristii. Možnost zapsat se bude ukončena
v úterý 4. 12. po ranní mši sv. Dobrovolný příspěvek na jízdné bude vybírán při odjezdu.

