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Advent nás má obnovit a uzdravit!
Adventní doba je jako jaro v přírodě,

kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit:

obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista,
ať k nám přijde v jakékoli podobě.

O Vánocích přichází jako malé dítě,
maličké a bezmocné, odkázané na svou matku

a na vše, co může mateřská láska dát.

Učme se od Ježíše a Marie!
Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil,

pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké. 
(Matka Tereza z Kalkaty)

Mše svatá je … – V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře a tak můžete
objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není
jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do
modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z  této Kristovy oběti
obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

2. prosince – 1. neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců. Sbírka
účelová na diecézi. 

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.
v adventní době.  Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve
čtvrtek v 7:00 hod. Pozor: Ve středu mše sv. večer nebude!!!

V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie   8. prosince jste zváni do
švihovského kostela na mši sv. v 8:30 hod. 

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně  budeme slavit  9  . prosince
v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!!   Tento den bude mše sv. pouze
v 8:00 hod   ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.  
Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 14. prosince od 19:00 hodin a 15. prosince
od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a S. Gonzaga.

Předvánoční koledování:
- Měčín:             8. prosince v 15:00 hodin v kostele - ženský sbor Melodica
- Dolany:           13. prosince v 17:00 hodin v kostele - děti z dolanské školy a školky
- Vřeskovice:    14. prosince v 18: 00 hodin v kostele – sbor Carmina 
- Švihov:           14. prosince v 17:00 hodin v kostele sv. Václava - děti ze ZUŠ J. Kličky
                          19. prosince v 18:00 hodin v kostele sv. Václava - děti ze švihovské školy
- Svrčovec:      23. prosince v 17:00 hodin v sále KD

B O H O S L U Ž B Y  V E  V Á N O Č N Í M  O B D O B Í   24 .  12 .  2018  –  1 .  1 .  2019  
24. 12. 25. 12. 26. 12. 27. 12. 30. 12. 31.

12.
1. 1. 6. 1.

Měčín 1600 1400 ----- ----- ----- ----- 1400 ---

Vřeskovice 1900 1200 ------ ----- 1200 ----- 1200 1200

Dolany 2200 1010 1010 ----- 1010 ----- 1010 1010

Chudenice 2400 ---- 1200 ----- 29. 12.
1600

------ 1600  5. 1.
1600 

Švihov
2100

bohoslužba

slova

830 830     1730 830 1600 mše

+

adorace 

  
830

  
830

Nezdice    1600

bohoslužba

slova

---- ----    -------   ----   -----   ----  1400

!!! OSTATNÍ  BOHOSLUŽBY SE  VE DNECH 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 RUŠÍ !!!  

Obnovení manželských slibů proběhne při mši svaté 30. prosince.

Tříkrálová sbírka proběhne  na  území  ČR ve  dnech  1.  -  14.  ledna  2019.  Podrobné
informace poskytuje Charita. 

Setkání dětí naší farnosti a okolí proběhne 18. ledna od 19:00 hod a 19. ledna od 9:00 hod
na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a S. Gonzaga.

2. února - Uvedení Páně do chrámu/Hromnice - mše sv. ve Švihově v 8:30 hodin
se svěcením Hromnic.

3. února- svátek sv. Blažeje, mše sv. jako obvykle se svatoblažejským požehnáním. 

Vážení a milí čtenáři našeho FARNÍČKU,
přeji Vám pokojné, vnitřně bohaté a plodné prožití adventního
času plného světla, kterého přibývá nejen na adventním věnci.

Radost ze zaslíbení, jež nám dal ten, který je Pravda. Vyprošuji
vskutku radostné a milostiplné Vánoce. Kéž i celý příští rok je
pro Vás naplněn Světlem, které žádná temnota nemůže pohltit,

Nadějí, která neklame a Láskou, která nepřestává.

Prohloubení vašeho života s Kristem Vám přeje a vyprošuje P. Tomasz.

prosinec
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