Pořad bohoslužeb
ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

Neděle 22.12.2019
8:30 Sv. Antonı́n

4. neděle adventní (A)
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
ochranu a požehnání do dalších let
10:10 Sv. Jan Kř titel …

Pondělí 23.12.2019
odpoledne

Př ıp
́ rava vá noč nı́ vý zdoby v kostele sv. Antonı́na

Úterý 24.12.2019 Štědrý den
22:00 Sv. Antonı́n
Pů lnoč nı́ mš e sv. – Narozenı́ Pá ně
Středa 25.12.2019 Slavnost Narození Páně
8:30 Sv. Antonı́n
Za farnost
10:10 Sv. Jan Kř titel
 Zehná nı́ pokrmů u př ıĺ ež itosti Hodu Bož ı́ho Vá noč nı́ho a farnı́ ká va na
fař e
 Odpoledne otevř ený kostel k ná vš tě vě betlé ma (14:00-16:00)
Čtvrtek 26.12.2019
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8:30
Sv. Antonı́n Mš e sv.
10:10 Sv. Jan Kř titel Mš e sv.
14:30 Zpı́vá nı́ koled s dě tmi u jeslič ek (hudebnı́ ná stroje vı́tá ny)
17:00 Novohradecký svatoš pě tá nský koncert (Aleš Ambrosi, Miloslav
Student, Jiř ina Dvoř áková -Mareš ová , Pavla Stratı́lková ), viz plaká t
Pátek 27.12.2019 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
14:0 Domov u Biř ič ky Mš e sv.
0
18:3 Sv. Antonı́n
Mše svatá s žehnáním vína
0
 Po mš i sv. č ı́še svatojá nské ho vı́na na fař e
Sobota 28.12.2019
16:0 Vysoká n. L.
0

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Mš e sv.

Neděle 29.12.2019
Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8:30 Sv. Antonı́n
Za dar lásky v našich rodinách
10:10 Sv. Jan Kř titel …
Při mší svatých obnova manželského slibu
 Dě kuji za ú klid (Lež ı́kovi a Simá č kovi) a př ı́pravu vá noč nı́ vý zdoby v kostele.



Dě kuji za sbı́rku (7.200,- Kč ) a dalš ı́ dary bě hem tý dne (45 tis. Kč ).

