
3. neděle adventní 
16. prosince 2018 

Mše svatá byla obětována za rodinu Mičkovu a Trojánkovu. 

  

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

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za Marii Pospíchalovou, rodiny Holasovu, Pospíchalovu a Lukešovu  

Středa     17:15  -   Za + Aloise Novotného a oboje rodiče 

Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e      18:00  -  Mše svatá v Stržanově        
Pátek       17:15  -   Za Marii Šustrovou z Počítek 

Sobota     7:30   -   Za + Marii a Františka Procházkovy 
                16:30  -   Mše na ZH: Za + Martina Dobrovolného a nemocnou osobu 

Neděle      9:00   -   Za farníky 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne v 16 hod bude setkání katechumenů. 

 Nikodémova noc bude dnes večer na Zelené hoře od 19 do 21 hod. Adorace 

a příležitost ke svátosti smíření. 

 Příští sobotu budou v 7:30 další ranní roráty – letos poslední. Zveme 
všechny děti, potom na snídani. Po snídani půjdeme na Zelenou horu stavět 
„Žďárský betlém“. 

 Včera jsme měli slavnostní uvedení knihy Ochránci pramene – třetí díl 

trilogie, který pojednává o osobnostech žďárských opatů a duchovních 
správcích naší farnosti. Vzadu u stolku si ji můžete vyzvednout – máte ji jako 
farníci zdarma jako adventní dárek. Později se bude prodávat za 150,- Kč. I to 
je dobrá cena, díky příspěvku MK ČR. Děkuji autorovi Ing. Františkovi 
Laštovičkovi. Pokud chcete můžete přispět na opravu varhan nebo na adopci 
na dálku. 

 Děkuji Vám za Vaše dary na Adopci na dálku. Sbírka pokračuje po celý 

Advent –do kovové kasičky vzadu.  

 Zítra je zpovědní den u sv. Prokopa a příští neděli u nás v Klášteře.  

 Členové Živého růžence: prosím aby si dnes po mši svaté vyzvedli nové 
růžencové kartičky. Pokud by se chtěl někdo připojit k živému růženci, obraťte 
se na paní Vlastu Svobodovou nebo na mne. 

  List otce biskupa k adoračním dnům ve farnostech – budou ve stejný den 

jako den modliteb za kněžský seminář. 
 

 

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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