
Slavnost Ježíše Krista Krále 
25. listopadu 2018 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Začíná 34. týden v mezidobí – poslední v církevním roce 

Pátek        –   Památka sv. Ondřeje, apoštola 
Sobota     –   Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
Neděle     –    1. neděle adventní           

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za + syna a na úmysl dárce 
Středa     17:15  -   Za naše zemřelé (jména všech budou přinesena v obětním průvodu) 

Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e        
Pátek       17:15  -   Dětská mše:   Za naše zemřelé  
Sobota     16:30  -   Mše na ZH:  Za Jaromíra Rysa, jeho syna Mirka,  
                                                                                      sestry a rodiče 
Neděle      9:00   -   Za všechny dobrodince, spolupracovníky, sponzory 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malé Elišky Staňkové. 

 Dnes v 17 hod bude setkání katechumenů. 

 Společenství mužů se sejde ve středu v 18:30 na faře. 

 Děkuji za pomoc při práci na Zelené hoře – na včerejší brigádu přišlo 35 
lidí, děkuji za obětavost. 

 Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 29.11. v 8:30 v Novém Městě na Mor. 

 V sobotu 1.12. bude na faře program pro děti (nejlépe i s někým  
      z rodičů) – budeme tvořit adventní věnce. Od 9:00 do 11:30 hod. pod  
      vedením aranžérky Františky Prokešové. Vezměte si s sebou: nůžky, chvojí,   
      základ na věnec (lépe slaměný), svíčky, kalíšky pod svíčky, ozdoby, šišky,       
      mech, břečťan, kůra... 

 Rozeberte si vzadu „Průvodce adventem“.  

 Intence mší svatých na rok 2019 můžete zapisovat od Adventu po mši svaté. 

 Adventní sbírka na Adopci na dálku. Naše adopce dvou 18. letých indických 

studentů zůstává: jsou to stále stejní úspěšní studenti: Jasewan Joy D Śouza 
a Bablu Chambanna. Potřebujeme pro každého z nich  4 900,- Kč. 

 Mikulášská besídka na Orlovně bude v neděli 2. 2. 2018 ve 14:30. Naše 

mikulášská pouť bude v den  svátku 6.12. 
 

 
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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