
1. neděle adventní 

29. listopadu 2020 

        Dnešní mše svatá byla obětována za farníky. 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí   –   Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

   Čtvrtek    –   Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

   Pátek       –   První pátek v měsíci 
   Neděle     –   2. neděle adventní                 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15  -  Za Bohuslava Majora a Jana Kučeru 

   Středa     17:15  -  Za + Boženu Kamarádovou z Polničky 

  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e           
  Pátek       17:15  -  Na poděkování a za uzdravení na přímluvu sv. Judy Tad. 
  Sobota       7:30  -  Za rodinu Mičkovu a Novotných 

                   Mše svatá na Zelené hoře nebude až do odvolání ! 

  Neděle       9:00   -  Za + Jindřišku Němečkovou, Adolfa Zicha a za rodinu 

 

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. Na začátku každé 
modlitby bude žehnání adventních věnců. 

 Na první pátek budu navštěvovat naše nemocné se Sv. přijímáním. 

 Intence mší svatých na příští kalendářní rok budu zapisovat ve všední 
den po mši svaté.  

 Růženec se modlíme denně v křížové chodbě v 19:30.  

 Také letos v Adventu budeme sbírat finanční prostředky na Adopci na 
dálku. Jeden z chlapců – Chambanna Bablu - kterého naše farnost 

podporovala od začátku školní docházky již úspěšně zakončil studium na 
vyšší  škole a svou účast v programu ukončil. V programu adopce 
 nadále zůstává Jasewan Joy D´Souza:  potřebná částka k uhrazení 
nákladů je tedy pro příští rok nižší a to 4 900,- Kč. Protože je teď kasička 
jediný zdroj příjmů pro farnost, z darů, které tam dáváte odečteme 
přednostně částku na Adopci na dálku - co bude navíc zůstane na 
potřeby farnosti. Děkuji Vám.  
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