
3. neděle adventní 

 

15. prosince 2019 

Mše svatá byla obětována za dar víry v rodinách. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

  Sobota    –    Památka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 

  Neděle     –   4. neděle adventní              
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí    17:15  -   Za požehnání pro Jaroslavu Matějkovou 

 Středa      17:15  -   Za + Jana a Karla Soukalovy a jejich rodiče 

 Čtvrtek     17:00  -   A d o r a c e        18:00  -  Mše svatá ve Stržanově      
 Pátek        17:15  -   Za + Aloise Novotného a rodiče  
 Sobota       7:30  -   Za světlo víry pro nevěřící přátele a známé 

                  16:30  -   ZH:   Za Marii Pospíchalovou a celou rodinu 

 Neděle       9:00   -  Za farníky   

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes ve 14:30 bude křest malého Jakuba Filipa Andrše a Tomáše Vizingra. 

 Děkuji za dary do kasičky na Adopci na dálku. Již se vybralo 7.800,- Kč. 

 Děkuji farníkům z Polničky za jejich dar na opravy varhan. 

 Děkuji mužům za pomoc při přípravě betléma na Zelené hoře – děti na Vás 
čeká stavění figurek: příští sobotu bude rorátní mše sv. v 7:30, průvod s 
lampami a snídaně na faře. Potom půjdeme na Zelenou horu stavět betlém. 

 Vzadu je na rozebrání vánoční farní zpravodaj. Vezměte jej i známým a 

nemocným lidem. Děkuji všem kdo jej vytvořili, především Zbyňkovi Vintrovi. 
Děkuji za Vaše dary na tisk. 

 V pondělí 16.12. bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. 

Můžete již využít příležitost k předvánoční svaté zpovědi… 

 Příští neděli nám skauti „Ochránci pramene“ přinesou betlémské světlo. 

 Předvánoční svatá zpověď bude příští neděli odpoledne od 14:00 do 16:30. 

 Zvu Vás do farní kavárny, dnes naposledy v tomto roce, protože farní kavárna 

se otevře zase až 12. ledna. Děkuji všem kdo se o kavárnu starají nebo pečou buchty.  

 Bohoslovci Jiřímu Dyčkovi z Blanska děkuji za jeho praxi u nás a přeji mu 

úspěšný zbytek studia, radost z povolání a vytrvalost v nastoupené cestě. 
 

 

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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