
 

Pořad bohoslužeb od 19.12. 2021–26.12. 2021 

 

 

Datum Liturgická oslava Místo a čas  Úmysl mše svaté 

Ne 

19.12. 

4. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

7:30 

Myslejovice 

Na poděkování za dožitých 90. let 

života, za dar zdraví a přijatá 

dobrodiní  

8:45 

Určice – kostel 

Za + Pavla Šišáka, živou a zemřelou 

rodinu 

16:00 

Žešov  

Za Jana Kalouse, manželku  

a celou rodinu  

Po 

20.12. 
Pondělí po 4. neděli adventní  

18:00 

Seloutky 
 

Út 

21.12. 
Úterý po 4. neděli adventní  

18:00 

Určice – kostel  
Modlitba růžence  

St 

22.12. 
Středa po 4. neděli adventní  

18:00 

Dětkovice  
  

Čt 

23.12. 
Čtvrtek po 4. neděli adventní   

Pá 

24.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ 

PÁNĚ – v noci  

21:00 

Myslejovice 

Za Josefa Řehulku, manželku, syny 

Rostislava a Františka, živou a 

zesnulou rodinu  

23:00 

Určice – kostel 
Za farníky 

So 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ 

PÁNĚ – ve dne 

 7:30 

Myslejovice 

Za Josefa a Růženu Koudelkovi a 

syna s manželkou  

8:45 

Určice – kostel 
Za farníky 

16:00 

Žešov  
Za Tomáše Mlčocha a rodinu  

Ne 

26.12. 

SVÁTEK 

SVATÉ 

RODINY  

7:30 

Myslejovice 

Za Marii Novotnou, rodiče, živou a 

zesnulou rodinu 

8:45 

Určice – kostel 

Za Imricha Božíka, manželku a 

rodinu Kučinskou a Pospíšilovou 

16:00 

Žešov  
Za Zdeňka Šmeraka  



Ohlášky 4. neděle adventní (19.12.2021) 
- Pravidla pro konání bohoslužeb od 22.11.2021 

➢ Při vstupu do kostela používat desinfekci na ruce. 
 

➢ Mít zakrytý nos a ústa respirátorem, výjimka platí pro 

lektory po dobu čtení a pro zpěváky po dobu zpěvu   
 

➢ Dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m a pozdravení 

pokoje vyjádříme úklonou hlavy, pokud nejste členy 

jedné domácnosti. 
 

 

- Poděkování  
➢ Děkuji všem, kteří svou farnost podporujete ve svých 

modlitbách, finančně nebo nějakou službou ve farnosti. 

Vám všem velké Pán Bůh zaplať!!! Tento týden máme 

opravdu za co děkovat, za finanční dar na farnost, za 

zdobení, postavení betléma, za pověšení lustru.  

- Úklid kostela bude ve středu od 16 hodin.  
 
 

- Svátost smíření před Vánoci  
➢ V Seloutkách v pondělí před nebo po mši.  

➢ Tuto středu 22.12. od 17:45 – 17:55 – Dětkovice v kapli  

➢ Je možné se telefonicky domluvit i na jiné době.  

➢ Od pondělí do středy v časech 9–12 a 13–17 v kostele 

Povýšení sv. Kříže v Prostějově. 
 

- Betlémské světlo  
➢ Doufám, že bude možnost si domů odnést betlémské 

světlo z kostela v pátek 24.12. (kostel bude otevřen od 

11 do 11:30 hodin).  
 

- Kostel otevřen k prohlídce betléma  
➢ Bylo by dobré, kdyby kostel mohl být otevřen nejen po 

mříž, ale celý, aspoň 25.12. a 26.12. od 14:00 – 16:00 k 

prohlídce betléma i k tiché modlitbě. Máme zde 

netradiční a krásný betlém a byla by škoda si ho 

prohlížet jen přes mříže kostela. Proto prosím zapište 

se na hlídání. Služby jsou po 30. minutách. Papír je na 

stolku. Všem dobrovolníkům Pán Bůh zaplať 
 



 

- Obnova manželských slibů 
➢ Příští neděli při mši sv. na svátek Svaté Rodiny se 

tradičně obnovují manželské sliby.  

- Po mši svaté je možnost podpořit akci dar za dar. Víno 

z arcibiskupských sklepů. (na faře). 

- Kalendáře: na stole mezi lavicemi. Kdo si objednal, ať si 

vezme kalendář a škrtne své jméno na seznamu. Je pár kusů 

navíc, tak kdo by měl zájem může si kalendář ještě koupit. 

Cena 70 Kč. Vhodit do košíku.    


