OHLÁŠKY 29.12. 2019 - Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů
Mše svaté dnes : 7.30 (AB), 9.00 (ZM), 17.45 (ZM) v kapitulním kostele
v Morašicích v 7.45 (JP), v Cerekvici v 9.00 (JP), v Čisté v 10.30 (AB)

Bohoslužby v týdnu:
23. 12. pondělí
7.30 v kapli sv. Markéty (AB)

15.30 v Mikulči (AB)

31.12. úterý
16.00 v kapitul. kostele (JP)
24.00 v Končinách (ZM)
7.30 v kapli sv. Markéty (JP)
+ Te Deum
7.45 v Morašicích (AB)
9.00 v Cerekvici (AB)
1. 1. středa - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30 v kapitul. kostele (AB)
9.00 v kapitul. kostele (JP)
17.45 v kapitul. kostele (AB)
7.45 v Morašicích (ZM)
9.00 v Cerekvici (ZM)
10.30 v Makově (ZM)
10.30 v Čisté (JP)
11.00 Bohuňovice (AB)
2. 1. čtvrtek - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
7.30 v kapli sv. Markéty (AB)
17.45 v kapli sv. Markéty (JP)
3. 1. pátek
7.30 v kapli sv. Markéty (ZM)
4. 1. sobota
7.30  v kapli sv. Markéty (JP)
5. 1. neděle - Slavnost Zjevení Páně
7.30 v kapitul. kostele (JP)
7.45 v Morašicích (AB)

17.45 v kap. kostele (JP)
od 16.30 sv. smíření + adorace

17.30 v Morašicích (AB)
od 16.30 - sv. smíření

15.30 v nemocnici (AB)

17.00 v Janově (ZM)
17.30 v Makově (AB)

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

17.45 v kapitul. kostele (ZM)

● V sobotu 11. ledna 2020 se na Litomyšlsku uskuteční Tříkrálová sbírka. Ještě stále se mohou hlásit zájemci
o koledování v Sedlišti, ale i v Litomyšli (kontakt na koordinátorku TKS najdete ve vývěsce před farou). Je
možnost koledovat také v Řídkém (sháníme 1 koledníka!). Sraz koledníků bude od 8:20 na faře. Přibližně v
9:00 proběhne před kostelem krátké požehnání koledníkům.
● Sváteční zvuk zvonů už po léta svými nahrávkami pořizovanými přímo v terénu soustavně a postupně
mapuje Český rozhlas Vltava a to každou neděli ve 12.00 v pořadu Polední zvony.
Z Litomyšle a z Makova to bude:
- Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli: velký zvon dnes 29.12., malý zvon 5.1., oba zvony 12.1.
- Piaristický kostel v Litomyšli: malý zvon 19.1., větší zvon 25.1., velký zvon 2.2., největší zvon 9.2.
- Kostel sv. Víta v Makově: 16.2., 23.2., 1.3.
● V neděli 5.1. bude po mši sv. v 10.00 hod. farní kavárna.
● V neděli 5. 1. v 10.30 v kostele na Špitálku Vás zveme na živý betlém. Budete-li chtít, můžete se zapojit a
přijít coby koledníci, pastýři. Více na plakátcích na nástěnkách.
● V neděli 5.1. bude ve 14.00 hod. ministrantská schůzka.
● Za kněze a jáhny v naší farnosti děkujeme všem, kdo v uplynulém kalendářním roce v naší farnosti pomáhali,
uklízeli, zdobili, zpívali, nebo se jakkoli zapojili do společného díla, Ať Vám Pán vše odmění svým
požehnáním.

