
3. neděle adventní 
17. prosince 2017

Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Čtvrtek      –    Památka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
Neděle       –    4. neděle adventní          Štědrý den

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí    17:15  -  Za + Aloise Novotného a rodiče
Středa      17:15  -  Za + Marii Pospíchalovou, rodinu Pospíchalovu, 
                                                                                      Holasovu a Lukešovu
Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        18:00  -  Mše sv. ve Stržanově
Pátek        17:15  -  Za Marii Balgovou, Martina Bartošíka a Olgu Jansovou
Sobota       7:30  -  Za + Josefku Klíčovou, Danku Strejčkovou, +++ a na   
                                                                                       úmysl dárce  
                 16:30  -  ZH: Za nenarozené děti a za úctu k životu 
Neděle       9:00  -  Za + rodiče Roučkovy z Kláštera

DALŠÍ OZNÁMENÍ 

 Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Adopci na dálku, do kasičky 
se vybralo již 4.800,- Kč, ještě potřebujeme vybrat 5.000,- Kč. Díky za
každý Váš dar. 

 Betlémské světlo bude v bazilice denně až do Hodu Božího 
vánočního. Děkuji skautům, kteří jej přinesli.

 Živý betlém bude na náměstí v úterý 19.12. od 16 hodin.
 Dnes po mši svaté proběhne v křížové chodbě výměna kartiček pro 

modlitbu Živého růžence.
 Vzadu je stále ještě k dispozici vánoční číslo farního zpravodaje. 

Můžete jej vzít i nemocným a blízkým. Symbolický dar na tisk můžete 
dát do kasičky.

 Svatá zpověď před Vánocemi bude dnes odpoledne od 13:30 do 16 
hod. Zítra se celý den zpovídá u Prokopa. Od 9 do 12 a od 14 do 
večera. 

 V sobotu 23.12. po ranních rorátech budeme s dětmi stavět betlém 
na Zelené hoře.

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti 
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