
Slavnost Ježíše Krista Krále  
24. listopadu 2019 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

  Pondělí   –   Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

  Sobota    –   Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

  Neděle     –  1. neděle adventní       Začíná nový církevní rok  –  Cyklus A         
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí    17:15   -   Za + Ladislava a Andělu Stehlíkovy  
 Středa      17:15   -   Za otce Jana Matějku 

 Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e        18:00  -  Mše svatá ve Světnově      
 Pátek        17:15   -   Prosba o požehnání pro celou rodinu 

 Sobota     16:30   -   ZH:  Za Pavla Neseta, ochranu a Boží pomoc 

 Neděle       9:00    -   Za živou a + rodinu Válkovu, Holánkovu a Záděrovu 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes odpoledne ve 14:30 budou křty malých dětí: Lucie Anežky 

Karpíškové, Rudolfa Křesťana a Barbory Nedělkové. 

 Letos se k nám nedostal otec Elias Vella, ze zdravotních důvodů musel 

omezit některé své programy. Vyšla ale kniho o něm, kterou napsal br. 
Václav Čáp, jeho častý tlumočník. Můžete si ji po mši svaté zakoupit. 

 Společenství mužů bude ve středu od 18:30. Srdečně zvu muže, otce i 
dědečky k modlitbě za rodiny. 

 Příští víkend budeme s ministranty v Klokotech u Tábora. Dětská mše 

svatá nebude tentokrát poslední pátek, protože o týden později – 6.12. 
bude dětská pouť ke sv. Mikuláši. 

 Příští nedělil bude sbírka na církevní školy. Pamatujte na to, prosím. 

 V neděli 1.12. bude první společenství modlitby v duchu 
charismatické obnovy (nejen pro účastníky semináře OvDSv.) - v 18:00. 

 Dnes se uskuteční v kapli sv. Barbory misijní jarmark. Od 8:30 do 
12:30. Zakoupením výrobků můžete podpořit PMD. 

 Od Adventu je možné si zapisovat mše svaté na příští kalendářní rok. 

 Jako obvykle budeme v Adventu sbírat prostředky na adopci na dálku. 
Nyní máme v adopci dva 19. leté indické studenty. Děkuji za pomoc. 
 
 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz 
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