
                                                      Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince Brno - Komín

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

4. neděle adventní Jundrov:

8.30 Za farníky.
Komín:

10.00 Za zemř. rodinu Novákovu a Tesaříkovu.
Vigilie slavnosti Narození Jundrov:

22.00
Za všechny lidi nemocné a jakýmkoli 
způsobem trpící v naší farnosti.

Páně Komín:

24.00 Za Evu Padrtovou.
Po SLAVNOST NAROZENÍ Jundrov:

8.30
Za živé i zemřelé jundrovské farníky 
a všechny dobrodince jundrovské kaple.

PÁNĚ    (Zasvěcený svátek) Komín:

10.00 Za Ludmilu Markovou a rodinu.
Út Svátek sv. Štěpána, Jundrov:

8.30
Za živé i zemř. členy rozšířené rodiny 
Filipenských.

prvomučedníka Komín:

10.00
Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.

St Svátek sv. Jana, apoštola a 
evangelisty

18.00
Za manžela.

Čt Svátek svatých Mláďátek, 
mučedníků

7.00 Za Josefa Alexandra, živou i zemř. rodinu a 
za duše v očistci.

Pá Pátý den v oktávu Narození Páně 18.00 Za zemř. Aloise Prušvice a celou zemř. 
rodinu.

So Šestý den v oktávu Narození 
Páně

7.00 Za rodiče Josefa a Bohuslavu Schneeweissovy, 
P. Stanislava Schneeweisse a živou i zemř. rodinu.

Svátek svaté rodiny Ježíše, 
Mar ie a Josefa

Jundrov:

8.30 Za farníky.
(Při dopoledních bohoslužbách obnova 
manželského slibu a žehnání manželům)

Komín:

10.00
Za živou i zemř. rodinu Novákovu 
a Drábkovu.

Komín:

17.00
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou 
o Boží požehnání a ochranu v novém roce.

Na Boží hod Vánoční (v pondělí) bude v našem komínském kostele v 17.00 tradiční vánoční koncer t 
hudebního souboru ANTEA.

Vzadu v kostele je na stolku rozpis rozoru v kostele během doby, kdy je umožněno návštěvníkům shlédnout 
betlém a pomodlit se. Je to naše služba lidem, kteř í sem př icházejí obvykle jen na vánoce. Prosím, 
odhodlejte se věnovat jim nějaký svůj čas a zapište se k této službě.

Ve středu nebude po mši obvyklá adorace.

V sobotu 6.1. 2018 bude v našem kostele tř íkrálový koncer t pěveckého sboru LUMÍR: Česká mše vánoční 
od Jakuba Jana Ryby - v původním znění bez úprav. J ste srdečně zváni a pozvěte i své přátele.

Ne

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B
V týdnu od 24. prosince do 31. prosince

Ne
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