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Motto diecéze na rok 2019

- Švihov – 17. prosince v 18:00 hod v kostele.
- Chudenice - 22. prosince v kostele v 17:00 hod.
- Svrčovec - 23. prosince v KD v 17:00 hod.
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Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní
obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem
každodenním životě a
připravuje nás na
jeho slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj
hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho
srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme
otevřít
jen
my...
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a
cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat
k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou
přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...

Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete
objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není
jen obyčejnou modlitbou.
Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.
v adventní době. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, v úterý, ve středu a ve
čtvrtek v 7:00 hod.
Poutní bohoslužbu ke cti sv. Mikuláše v Měčíně budeme slavit 8. prosince v
10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv. pouze v
8:00 hod ve Švihově . Ostatní mše sv. se ruší. Ve 14:00 hodin bude sloužena poutní mše sv.
ke cti sv. Barbory v soukromé kapli v Obytcích.
V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 9. prosince jste zváni do
švihovského kostela na mši sv. v 18:30 hod. Je to doporučená slavnost - tzn. být na mši sv. jako
v neděli.
Náboženství pro mládež a děti proběhne 13. prosince od 19:00 hodin a 14. prosince
od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.
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“Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.” (Mk 16,15)
Význam adventu
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27. prosince v 18:00 hod srdečně zveme na vánoční koncert v kostele sv. Václava ve
Švihově, přijďte si společně zazpívat se Svrčovským Minibandem. Těšíme se na Vás.
Obnovení manželských slibů proběhne při mši svaté 29. prosince, svátek Svaté Rodiny.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2020. Podrobné
informace poskytuje Charita.

Náboženství pro mládež a děti naší farnosti a okolí proběhne 17. ledna od 19:00 hod
a 18. ledna od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme. P. Tomasz a S. Gonzaga.
2. února - Uvedení Páně do chrámu/Hromnice + žehnání svíček - mše sv. ve
Švihově v 8:30 hod., Dolany v 10:10 hod., Vřeskovice v 12:00 hod., Nezdice v 14:00 hod.
3. února- svátek sv. Blažeje - mše sv. ve Švihově v 18:30 hod. se svatoblažejským
požehnáním.
Vážení a milí čtenáři našeho FARNÍČKU,
přeji Vám pokojné, vnitřně bohaté a plodné prožití adventního
času plného světla, kterého přibývá nejen na adventním věnci.
Přeji Vám, abyste o těchto Vánocích znovu objevili bohatství,
které přináší rodina a Vaší blízcí, abyste objevili jakým
bohatstvím a jak důležití jste pro své blízké Vy sami a abyste si
tuto radost nenechali pokazit neuspokojenou touhou po věcech,
které nemáme a které možná nikdy mít nebudeme. Zároveň Vám
chci poděkovat, že jste a že Vám mohu sloužit, protože můj život
by byl prázdný, kdybyste zde nebyli.

Přeji Vám radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně Božího požehnání a zdravíčka.
P. Tomasz

