
4. neděle adventní 
23. prosince 2018 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –    Štědrý den   –   Vigilie slavnosti Narození Páně 
Úterý        –    Slavnost Narození Páně 
Středa      –    Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Čtvrtek     –    Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Pátek        –    Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Sobota     –    Památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  
Neděle      –    Svátek Svaté rodiny           

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   21:00  -   „Půlnoční“   Za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera  

Úterý         9:00  -   Za mír a pokoj ve světě  
Středa       9:00  -   Za živou a + rod. Štefanovu a Markovu 

Čtvrtek    17:15  -   Na dobrý úmysl 

Pátek       17:15  -   Na úmysl dárce 

Sobota     16:30  -   Mše na ZH:  Za + Milenu Pohankovou 

Neděle       9:00  -   Za rodiny a za manžele 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne bude předvánoční svatá zpověď – od 14 do 17 hod. 
 Na „Půlnoční“ mši svatou pojede autobus pro účastníky bohoslužby.    

Časy odjezdů jako před rokem:   20:10 - Herálec (zastaví také na Cikháji), 20:20 - 
Světnov, 20:25 - Polnička. Po skončení bohoslužeb pojede zpět stejnou cestou. 

 Také dnes si můžete vzít vzadu u stolku knihu Ochránci pramene – o 
osobnostech žďárských opatů a duchovních správcích naší farnosti. Vy farníci 
ji máte zdarma. Pokud chcete, můžete přispět na opravu varhan nebo na 
adopci na dálku. 

 Při „Půlnoční“ zazní Missa brevis Jiřího Pavlici v podání sboru Fons 

s doprovodem orchestru.  

 Na Hod Boží Vánoční budou odpoledne otevřené oba naše kostely: bazilika i 

Zelená hora od 14 do 17 hod. Na Zelené hoře bude otevřeno i na Štěpána. 

 Na Štěpána zvu děti na krátký program u jesliček ve 14 hod. V podvečer – 

v 17 hod. bude vánoční koncert našeho sboru Fons – „Zpívej v čase 
vánočním“. 

 Na sv. Jana bude po mši svaté žehnání vína. 

 Při Půlnoční a na Hod Boží vánoční bude sbírka na opravy našich varhan. 
 

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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