
neděle
4. 12.

2. neděle adventní

07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar víry, naději a lásku Boží

09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Vodičkovu a Hnátovu, za živé a zemřelé z rodiny

10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za usmíření

pondělí
5. 12.

2. týden adventní

06:30 | kaple na faře | Kancionál | za uzdravení těla i duše

úterý
6. 12.

2. týden adventní

07:00 | kaple na faře | Kancionál | za dceru

středa
7. 12.

sv. Ambrož

18:00 | kaple na faře | Kancionál | za dědečka Karla Špidlena

čtvrtek
8. 12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

15:30 | kaple na LDN | Kancionál

18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, 
rodiče a sourozence

pátek
9. 12.

2. týden adventní

15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | za manžela Karla Koláře a za rodiče Peckovy

18:00 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za MUDr. Václava Paclíka a Vlastu Olivovou

sobota
10. 12.

2. týden adventní

18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci

neděle
11. 12.

3. neděle adventní

07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |

10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Jana Kastnera a rodiče

V neděli 4. prosince bude dveřní sbírka pro naše hosty z Ukrajiny.

V neděli 4. prosince budou děti přispívat na Sylvestera a při mši svaté v 10:30 bude žehnáno

od 4. do 11. prosince 2022



maminkám, které očekávají narození miminka.

V neděli 11. prosince bude celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

V neděli 4. prosince od 17:00 jste srdečně zváni na Malý adventní koncert v kostele sv. Jiří
v Pomezí. Zazpívají manželé Hozovi a doprovodí je Ahmad Hedar.

V neděli 11. prosince budou na faře probíhat dva adventní jarmarky. Dopoledne po mších svatých
budou prodávat svoje výrobky děti z naší farnosti. Výtěžek z odpolední akce bude věnován na
podporu vybudování zázemí pro nově vznikající lesní mateřskou školku na Poličsku.

Mladí ve věku 16-30 let se mohou v létě 2023 vydat na Světové setkání mládeže s papežem
Františkem v Lisabonu. Jestliže chtějí ušetřit, je nutné se přihlásit do poloviny prosince na
www.svetovednymladeze.cz. V případě potřeby mohou za účast na 5 dnech brigády získat od
farnosti příspěvek 10 000 Kč. Přihlášky k finanční podpoře jsou vzadu v kostele a na webu
farnosti.

další události v tomto týdnu

neděle
4. 12.

Pravidelná setkávání Farní kavárna

8:15 | fara

středa
7. 12.

Pravidelná setkávání Setkání seniorů

16:00 |

čtvrtek
8. 12.

Pobožnosti Ranní chvály

8:00 | Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie

Akce Zvonění zvonu Medián

17:30 | Sv. Jakub

sobota
10. 12.

Pravidelná setkávání Ministrantská schůzka

9:00 | fara

Pravidelná setkávání CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська 
для дорослих з України

19:00 - 20:00 | fara/будівля римо-католицької парафії

neděle
11. 12.

Akce Adventní "FARMARK"

8:15 - 12:00 | fara

Akce Adventní jarmark maličkostí

15:00 - 18:00 | fara


