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Čt 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pá 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
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Ne 09.12. 07.30 - H - Na úmysl dárce
09.00 - K - Za † Miloslava a Zdenku Mazurovy
10.30 – PP- Za naše farní společenství
Po 10.12. 07.00 - PP- Za Otýlii Žůrkovou, manžela, děti, zetě a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
St 12.12. 17.00 - PP- Roráty zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti:
Za † sourozence Bymovy
Čt 13.12. 17.00 - PP- Za živou rodinu a rodiče z obou stran
Pá 14.12. 17.00 - K - Za † Hedviku Přibylovou a manžela
So 15.12. 07.30 - DL- Mše svatá
17.00 - Po- Mše svatá s požehnáním zvonu (s nedělní platností):
Za dar pokání
Ne 16.12. 07.30 - H - Na dobrý úmysl
09.00 - K - Za naše farní společenství
10.30 – PP- Za Tomáše a Jiřího Ondru a jejich otce
s prosbou o Boží milosrdenství pro živou rodinu

PP – Pustá Polom; K – Kyjovice; H – Hlubočec; Po – Podvihov; DL – Dolní Lhota
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Tuto neděli je sbírka na potřeby diecéze. Pán Bůh odplať vaše dary!
Od této neděle se v Pusté Polomi po bohoslužbách zapisují úmysly mší svatých
na leden až březen 2019, významná a kulatá výročí na celý rok.
Příprava biřmovanců pokračuje na faře ve středu v 19.00 hodin.
V pátek od 08.00 hod. bude v Domově na zámku příležitost k přijetí sv. smíření
a bohoslužba slova se sv. přijímáním. Pak se uskuteční návštěvy nemocných na pokojích.
Příští neděli bude sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na pomoc manželům
Seidlerovým po požáru.
Dnes naposled je možno na stolečku s tiskovinami prohlédnout si a objednat stolní hru
pro celou rodinu Putování do Betléma (cena činí 35 Kč) a poznámkový blok s biblickými
citáty (cena činí 20 Kč).
Stávající i nové zájemce o odběr diecézního časopisu OKNO pro rok 2019 prosím, aby
nejpozději do příští neděle nahlásili v sakristii po bohoslužbách svůj zájem o odběr
časopisu a zaplatili předplatné, které na celý rok činí pouhých 110 Kč.

www.pustapolom.cz/farnost/

