VELKÉ LOSINY
Zpovídání:

Šumperk:

neděle 19.12. 15.00 -18.00 hod.

Štědrý den – pátek 24. 12.
Od 14.00 do 16.00 hod. bude možnost odnést si domů Betlémské světlo

23.00 – mše svatá
Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12. - zasvěcený svátek
8.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 otevřený kostel pro děti, prohlídka Betléma
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - neděle 26. 12. 2021
8.15 - mše svatá, obnova manželských slibů
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) - sobota 1. 1. 2022
zasvěcený svátek
8.15 – mše svatá
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – čtvrtek 6. 1. - doporučený svátek
17.00 mše svatá, žehnání vody, křídy, kadidla a koledníků.
(Tříkrálová sbírka)
Svátek Křtu Páně – neděle 9. 1.
8.15 – mše svatá, konec vánoční doby

ŽÁROVÁ
Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12.
14.30 – mše svatá
Od Vánoc do Velikonoc bohoslužby nebudou.
VERNÍŘOVICE:
Štědrý den – pátek 24. 12.
20.00 – mše svatá

SOBOTÍN
Štědrý den – pátek 24. 12.
Od 14.00 do 15.00 hod. bude možnost odnést si domů Betlémské světlo
21.30 – mše svatá
Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12. - zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá
15.00 – 16.30 otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
16.30 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED V KOSTELE
(NA PODPORU OPRAVY VARHAN)
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - neděle 26. 12.
11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – sobota 1. 1. 2022
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá, udělování svátosti nemocných
Zjevení Páně (Tří králů) - neděle 9. 1. - přeložená slavnost
11.15 – mše svatá
LOUČNÁ

Štědrý den – pátek 24. 12.
Od 15.00 hod. bude otevřen kostel - Betlémské světlo

16.00 – mše svatá pro rodiče s dětmi
Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12.
zasvěcený svátek
9.45 – mše svatá
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - neděle 26. 12.
15.00 - mše svatá, obnova manželských slibů

Po mši svaté živý Betlém
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – sobota 1. 1. 2022
zasvěcený svátek
9.45 – mše svatá
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) - pátek 7.1.
18.30 mše svatá, žehnání Tříkrálovým koledníkům
Svátek Křtu Páně – neděle 9. 1.
9.45 – mše svatá

ROZHOVOR DVOJČÁTEK V BŘÍŠKU
Věříš v život po porodu?
Určitě. Něco po porodu musí být.
Možná jsme tu právě proto, abychom se připravili na to, co bude pak.
Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?
To přesně nevím, ale určitě tam bude více světla než tady.
Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.
No to je přece nesmysl! Běhat se nedá a jíst pusou to je úplně směšné! Živí nás přeci pupeční
šňůra. Něco ti řeknu. Život po porodu je vyloučený, pupeční šňůra je už teď moc krátká.
Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí. Tunel, na jeho
konci světlo. . .
Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí a vůbec,
život není nic jiného než vleklá stísněnost v temnotě.
No já přesně nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu
a ta se o nás postará.
Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být?
No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom nebyli.
Tomu nevěřím. Žádnou mámu jsme nikdy neviděli, takže je jasné, že žádná není.
Ale někdy, když jsme zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá nebo cítit, jak hladí náš svět.

Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom.

