
2. neděle adventní 
 

4. prosince 2016 
Mše svatá byla obětována za farníky. 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Úterý      –   Svátek sv. Mikuláše, biskupa, spolupatrona baziliky 
Středa    –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
Čtvrtek   –   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
Neděle    –   3. neděle adventní    
 
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -  Za živou a + rodinu Pokorných a Prokopovu 
Úterý       17:15  -  Za dar zdraví duše i těla, za děti a mládež 
Středa     17:15  -  Na úmysl dárce  
Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e          
Pátek       17:15  -  Za živou a + rodinu Bémovu 
Sobota      7:30  -  RORÁTY: Na úmysl dárce a za duše v očistci 
                16:30   -  ZH:  Na úmysl dárce 
Neděle      9:00   -  Za rodinu Mičkovu z Polničky 
 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji Vám za Vaše dary při adventní sbírce do kasičky. Na Adopci na dálku 

jsme již vybrali 4.800,- Kč. Sbírka pokračuje po celá Advent. Dary, které budou 
navíc věnujeme kněžím z Tanzanie. 

 Setkání katechumenů je dnes odpoledne v 15 hod. 
 Vzadu je k dispozici farní zpravodaj – vezměte jej i známým, starým a 

nemocným lidem. Děkuji Zbyňkovi Vintrovi a všem přispěvatelům za přípravu 
tohoto čísla. 

 Můžete si zapisovat intence mší svatých na příští kalendářní rok – v zákristii 
vždy po mši svaté. 

 Mše svatá bude tento týden také v úterý – oslavíme spolupatrona baziliky sv. 
Mikuláše. Mše svatá bude v 17:15 a po ní pozveme sv. Mikuláše aby navštívil 
naše děti. 

 Ve středu bude vigilie slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. 
 Od úterý do pátku zde budou naši přátelé kněží z Tanzanie – otec Norbert a 

jeho kaplan otec Dotto. 
  Každou adventní sobotu jsou ranní roráty v 7:30 v bazilice. Děti, připojte se 

k průvodu s lucernami – po mši svaté Vám maminky připravují snídani na faře.  
 

 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz 

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnost 
 


