
Farní ohlášky – neděle 25. prosince 2022 

Slavnost Narození Páně 

 

1. Dnes slavíme slavnost Narození Páně. 

2. Celý týden prožíváme oktáv Narození Páně s některými svátky: 

• V pondělí je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, poutní bohoslužba v 10.00 v 

Řitonicích. Prosím řidiče, aby nabídli místa seniorům, kteří by chtěli jet na tuto 

bohoslužbu. 

• V úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše v Sobotce v 17.00 hod. Při ní 

bude žehnání vína, můžete donést své k požehnání. Po mši svaté jste pozváni 

k ochutnávce na faru. 

• Ve středu je svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Mše v Bousově v 17.00 hod. 

• Ve čtvrtek mše oproti ohlášení nebude. Omlouvám se za chybu na plakátech. 

• V pátek je svátek sv. Rodiny, mše v 17.00 v Bousově s obnovou manželských slibů 

a s přijetím jedné osoby do katechumenátu. Přijďme ji srdečně přivítat v našem 

společenství. 

• V sobotu k příležitosti závěru občanského roku se koná děkovná mše v Sobotce 

v 16.00 hod. 

• Příští neděle je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše v Sobotce v 15.00 hod. a 

v Bousově v 17.00 hod. 

3. V pondělí se koná v Řitonicích také koncertní provedení Rybovy České mše vánoční 

v 16.00 hod. 

4. Tento čtvrtek jste zváni na Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Foerster z Jičína. 

Začátek v 17.00 hod. v kostele v Sobotce. 

5. Betlémské světlo bude udržováno na faře do 6. ledna. Děkuji bousovským skautům za 

pomoc při jeho dovezení a rozdávání v našich kostelích. 

6. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou, výzdobou a hlídáním kostelů během svátků. 

7. Děkuji za stromečky panu Hurskému, Nechánskému a Borovičkovi. 

8. Děkuji všem za hudební a pěvecký doprovod vánočních bohoslužeb. V Sobotce panu 

Šislerovi za organizování, panu Badovi a všem zpěvákům a zpěvačkám. Také paní Zdeňce 

Nečesané, Vítkovi Svobodovi a panu Rýznarovi. 

9. Sbírky minulý víkend činily v Sobotce 1.390,- Kč a v Dolním Bousově 1.620,- Kč. 

 

Děkuji za vaše modlitby, pomoc i finanční dary. 

  Všem přeji požehnané a klidné prožití vánočních svátků. 


