
Slavnost Ježíše Krista Krále 

22. listopadu 2020 

        Dnešní mše svatá byla obětována za rodinu Řádkovu a Řetických. 
 

      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí   –   Památka sv. Klementa I, papeže a mučedníka 

   Úterý       –   Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků 

   Středa     –   Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

   Neděle    –   1. neděle adventní                 
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15   -   Za rodinu Peškovu, Nedvědovu a Patlokovu 

   Středa     17:15   -   Na poděkování za dar zdraví a za dobrodince 

  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e           

  Pátek       17:15   -   Za + Vladimíra Kulhánka a oboje rodiče 

  Sobota      8:30   -   Za + Jana Záděru a prarodiče Záděrovy 

                   Mše svatá na Zelené hoře nebude až do odvolání ! 

  Neděle       9:00  -  Za farníky  
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky 

on-line. Sledujte přenos na You Tube: 
https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg  

 Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes ve 14:30, 15:00, 15:30 a v 
16:00. Mezitím bude možnost jít ke svaté zpovědi. Ve všední dny se 
zpovídá v pondělí, středu a pátek od 16:45 do 17:15. Na mši svatou již 
může přijít 20 osob - NEBOJTE SE ! 

 Příští neděli bude žehnání adventních věnců také při odpoledních 
modlitbách v kostele. 

 Příští sobotu bude již opět setkání našich biřmovanců – sejdeme se v 
17:00 v křížové chodbě. Těším se na setkání po delší době. 

 Děti, připravte na příští neděli alespoň jednu bílou papírovou sněhovou 
vločku. Vystřiženou o průměru 10 – 15 cm. Vezměte ji příští neděli do 
kostela nebo již v tomto týdnu a vložte do připraveného košíku. 

 Růženec se modlíme denně v křížové chodbě v 19:30. Také tuto středu 
se můžeme připojit k dobrovolnému postu, jak prosil otec biskup 

Vojtěch – modlíme se za odvrácení pandemie a za nemocné.  

 
 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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