OHLÁŠKY 1.12. 2019 - 1. neděle adventní
Mše svaté dnes : 7.30 (AB), 9.00 (ZM), 17.45 (JP) v kapitulním kostele
10.30 ve Špitálském kostele pro rodiny s dětmi (ZM)
v Morašicích v 7.45 (JF), v Cerekvici v 9.00 (JP), v Čisté v 10.30 (AB)

Bohoslužby v týdnu:
2. 12. pondělí
7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)

15.30 v Mikulči (ZM)

3. 12. úterý - památka sv. Františka Xaverského, kněze
6.15 v kapit. kostele (JP)
17.45 v kapli sv. Markéty (JP)
4. 12. středa
7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)
16.30 v kapli sv. Markéty (JP)
5. 12. čtvrtek
6.15 v kapit. kostele (ZM)

17.45 v kapli sv. Markéty (JP)

6. 12. pátek - nez. památka sv. Mikuláše
7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

17.45 v kapit. kostele (JP)
zpovídání od 16.00
7. 12. sobota - památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
11.30 v kapli sv. Markéty (ŠS)
15.30 v nemocnici (JP)
8. 12. neděle - 2. neděle adventní
7.30 v kapitul. kostele (JP)

7.45 v Morašicích (ZM)
●
●
●
●
●
●
●

9.00 v kapitul. kostele (AB)
10.30 ve Špitálském k. (JP)
pro rodiny s dětmi

17.30 v Končinách
17.30 v Morašicích (AB)
17.30 v Cerekvici (AB)
zpovídání od 16.30
17.30 v Morašicích (ZM)
zpovídání od 16.30
17.00  v Janově (ZM)
17.30 v Makově (AB)
17.45 v kapit. kostele (AB)

9.00 v Cerekvici (ZM)
10.30 v Čisté (AB)

Dnešní sbírka na bohoslovce.
Dnes bude v Litomyšli kavárna v 10.00, setkání ministrantů bude ve 14.00 hod.
Setkání živého růžence bude dnes ve 14.30 v Litomyšli na faře (pozor změna času kvůli dalšímu programu) a potom
bude následovat v 15.00 přednáška salesiána P. Jaroslava Fogla.
Adventní (vánoční) strom bude rozsvícen dnes v 17.00 na zámeckém návrší.
Rorátní mše budou v úterý a ve čtvrtek v 6.15 v kapitulním kostele, děti a studenty zveme po mši svaté na snídani.
Brožůrku adventních meditací si můžete zakoupit zde v kostele za 20,- Kč..
V pátek 6.12. v 19.00 bude Spolek pro mládež, hostem bude P. Šebestián Pavel Smrčina, OFM.

● Přijměte pozvání na přednášku ČKA Ivany Noble v pátek 6. prosince v 18.00 v Husově sboru.
● V sobotu 7. 12. v 10 hod. bude na Mendrice v klášteře u příležitosti 50. výročí příchodu sester na Mendriku
sloužit mši sv. královéhradecký biskup Jan Vokál.
● V sobotu 7.12. bude probíhat v naší farnosti adventní rekolekce na téma “Důvěřuj v Hospodina, buď silný”,
kterou povede P. Šebestián Pavel Smrčina, OFM. Začátek je v 9 hod. na faře. Přihlásit se můžete u vchodů do
kostelů, na faře nebo i emailem (farnostlitomysl@gmail.com) do 3.12.2019 a to jak na obnovu tak i na oběd.
který bude formou bufetu.
● Prodej kalendářů na faře a u vchodů do kostela.
V sobotu 11. ledna 2020 se na Litomyšlsku uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Farní charita Litomyšl se obrací s
prosbou na všechny zájemce o koledování v Litomyšli, aby se hlásili na kontaktech uvedených na vývěsce v loubí
kostela.
……………………………………………………………………………………………………………………………
● Ve středu bude po ranní mši svaté biblická hodina.
● V Janově v kostele bude dnes v 16.00 varhanní koncert Václava Uhlíře .
● Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Čisté dnes v 15:30, vystoupí Tomáš Najbrt se starými hudebními nástroji z
období gotiky až baroka.
●

