
4. neděle adventní 

 

22. prosince 2019 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

  Úterý      –   Štědrý den – vigilie slavnosti Narození Páně  
  Středa    –   Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční (sbírka na varhany) 

  Čtvrtek   –   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

  Pátek      –   Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

  Sobota   –   Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  
  Neděle    –  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa            
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí    17:15  -   Za + Ivana Michálka, živou a + rodinu 
 Úterý        21:00  -   Půlnoční: Za rodiče Roučkovy z Kláštera 

 Středa        9:00  -   Za mír na celém světě, za chudé, nemocné a strádající 
 Čtvrtek       9:00  -   Za dobrodince, dárce a spolupracovníky ve farnosti   
 Pátek        17:15  -   Na úmysl dárce  
 Sobota      16:30  -   ZH:  Za vládce, státníky a politiky  
 Neděle       9:00   -  Za rodiny, manžele, za mládež a šťastnou volbu povolání  

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkujeme našim skautům z oddílu „Ochránci pramene“ za přinesené 

betlémské světlo. Světlo bude v předsíni kostela až do sv. Štěpána. 

 Předvánoční svatá zpověď bude v bazilice dnes od 14:00 do 17:00.              

U svatého Prokopa se bude zpovídat zítra celý den. 

 Děkuji ženám, které vedou farní kavárnu za dar na opravy varhan… 

 Děkuji dětem za pomoc při stavění betléma na Zelené hoře. 

 Na „Půlnoční mši svatou“ pojede opět zvláštní autobus s těmito  časy a 

zastávkami: ve 20:15 bude vyjíždět z Herálec (zastaví dle potřeby na Kocandě 
i na Cikháji), ve 20:20 Světnov a ve 20:25 Polnička.  ... a zpět.   

 Při půlnoční bude zpívat Fons vánoční mši Zdeňka Lukáše. Na Hod Boží 

bude otevřena bazilika i Zelená hora. Na Zelené hoře bude otevřeno i na Štěpána. 

 Na sv. Štěpána bude v bazilice od 17:00 vánoční koncert sboru Fons.  

 Na sv. Jana bude při mši svaté žehnání vína – po mši svaté setkání mužů, 

členové společenství i kdokoliv jiný… 

 Na Svátek Svaté rodiny bude při mši svaté obnova manželských slibů. 

 Děkuji Vám za Vaše dary na adopci na dálku pro naše studenty z Indie.  

 Na Štěpána nás navštíví kněží z Ukrajiny a budou koledovat – o. Volodymirovi 

vyhořela fara a rád bych mu pomohl – kdybyste chtěli připojit třeba nepatrný dar … 
 

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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