informátor

FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ
STŘÍTEŽ NAD LUDINOU A JINDŘÍCHOV

adventní

Prosinec – to je především čas Adventu, který trvá od
předvečera první adventní nedle /1. prosince/ a končí prvními
nešporami Narození Páně. Texty první neděle vyjadřují
eschatologický ráz adventu. Čte se z proroka Izaiáše, který
předpověděl příchod Mesiáše. Kristus přichází jako Spasitel.
Buďme připraveni! Druhá neděle adventní ukáže naši
upřímnost při přípravě na Kristův příchod, a to naším postojem
k bližnímu. Hlavní postavou této neděle je Jan Křtitel. Třetí
neděle je označena názvem „Gaudete“ - „Radujte se“ – Naše
spása je blízko, radujme se. Možná, že si všimnete, že kněz
vymění fialový ornát za růžový! Čtvrtá neděle – Ježíš je Syn
Boží a syn Panny Marie. Tato neděle se zaměřuje k oslavě
Matky Boží. Naši předkové Mariin podíl na adventním
očekávání vyzpívali v rorátních zpěvech. „Rosu dejte nebesa
shůry a oblaka dštěte Spravedlivého: otevři se země a vypuč
Spravedlivého.“
Rorátní mše svaté budou v tomto roce slavené
zvláštním způsobem ve Stříteži nad Ludinou, a to v úterý,
čtvrtek a pátek v 17.00 hod. Téma letošních rorát: „Kronika
papežova anděla“
Všichni jste srdečně zváni. Zvláštním způsobem jsou na
rorátní pobožnosti zvané všechny děti. To na ně budou
především zaměřená kázání, což neznamená, že dospělý z nich
nic neodnese.

Roráty 2018
Střítež nad Ludinou
úterý, čtvrtek a pátek
v 17.00 hod.
Prosíme, aby děti vzaly s sebou
rorátní lampičky. Každá pobožnost
bude začínat průvodem s lampičkami.

Duchovní obnova:
Ústi – 17. – 19. prosinec v 18.30
Téma: - Modlitba v rodině
- Rodina domácí Církvi
- Neděle v rodině
Adventní přednáška pro mládež – Jitřenka, 14. prosinec

Koncerty:
21. prosinec – předvánoční koncert HDPS
- kostel v Hranicích v 18.30 hod.

Zpověď:
- Před každou mši svatou po celou adventní dobu.
- Mimořádná zpověď bude:

Ústi – 19. prosinec, závěr exercicii – středa od 17.00 hod.;
Hranice – 22. prosinec – v sobotu od 8.00 – 10.00 hod.
a 16.00 hod. do mše. sv.;
Jindřichov – 21. prosinec, pátek od 18.00 hod. do mše svaté
a po mši sv.;
Střítež nad Ludinou – 20. prosinec – od 16.00 hod. do mše
sv.

Doporučujeme nenechávat zpověď až na poslední chvíli

