
2. neděle adventní 
9. prosince 2018 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Čtvrtek     –   Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Pátek        –   Památka sv. Jana od Kříže, kněze 
Neděle     –    3. neděle adventní           

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Na poděkování 
Středa     17:15  -   Za rodiče Opálkovy a jejich děti a rodinu 

Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e      17:00   -  Mše svatá v Polničce        
Pátek       17:15  -   Za + Zdenku Trachtulcovou, manžela Miroslava, + Annu Hefrovou 

Sobota     7:30   -   Za + Josefku Klíčovou a na úmysl dárce  
                16:30  -   Mše na ZH: Za Stanislava Synka, syna a živou a + rod.  

Neděle      9:00   -   Za rodinu Mičkovu a Trojánkovu 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne ve 14:30 budou křty malých dětí: Marka Hejtmánka, Emy 
Štefanové a Matěje Náchodského. A v sobotu ve 14:30 Julie Sobotkové. 

 Dnes v 18:00 bude v bazilice modlitba za + děti a jejich rodiče: krátký program 
„Zapalme svíčku“ bude v rámci Světového dne památky zesnulých dětí. 

 Tento týden odvezou restaurátoři sousoší z Kalvárie na ošetření aby 

v příštím roce získal celý oltář novou podobu i s relikviáři svatých. 

 Chci Vás všechny pozvat na program „Slavnost světla“ na sv. Lucii, ve 

čtvrtek 13.12. v 18:30 na Zelené hoře. Nejprve bude průvod s lampami a 
potom v kostele krátký koncert Žďáráčku. Pozvěte také své blízké.  

 Také příští sobotu budou v 7:30 další ranní roráty – zveme všechny děti, 
potom také na snídani. Tentokrát bude ale program i pro dospělé: 

 Tento týden vyjde kniha – třetí díl trilogie o vzdálených i nedávných dějinách 
žďárského kláštera. Bude se jmenovat Ochránci pramene a pojednává o 
osobnostech žďárských opatů a duchovních správcích naší farnosti. Je to 
velmi čtivá kniha. Uvedení knihy bude po rorátní mši svaté a také možnost si ji 
zakoupit. Vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR a proto bude cena velmi 
příznivá. Bude zde i autor Ing. František Laštovička. Zároveň si poprvé můžete 
prohlédnou drobnou farní expozici, kde uvidíte mnoho zajímavých věcí... 

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

 Děkuji Vám za Vaše dary na Adopci na dálku. Sbírka pokračuje po celý 
Advent – dary můžete dávat do kovové kasičky vzadu.  

 Členové Živého růžence: prosím aby dnes, nebo v tomto týdnu odevzdali kartičky 

s tajemstvím (do připravené krabičky vzadu na stolku). Nové si vyzvednete příští 
neděli.  

 

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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