
2. neděle adventní 

Svátek sv. Mikuláše, biskupa, spolupatrona baziliky  

6. prosince 2020 

        Dnešní mše svatá byla obětována za + Jindřišku Němečkovou,  
Adolfa Zicha a za rodinu. 

 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí   –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

   Úterý       –   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

   Neděle     –   3. neděle adventní                 

 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15  -  Na poděkování P. Marii za obdržené milosti a prosba 

   Středa     17:15  -   Za šťastný okamžik smrti 
  Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e           
  Pátek       17:15  -  Za + Vratislava Měchuru  

  Sobota      7:30  -  Za + Svatavu Kodysovou a syna Radima 

                   Mše svatá na Zelené hoře nebude až do odvolání ! 

  Neděle      7:30   -  Za + rodiče, příbuzné, přátele a spolužáky 

                    9:00   -  Za farníky 

                  18:00   -  Za + děti a jejich rodiče  

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Nedělní mše svatá v 9:00 bude příští neděli přenášena z baziliky on-line 

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. Možnost přistoupit ke svátosti smíření je dnes od 15 do 16:30, 
zpovídat bude také P. Miloš Kabrda. 

 Děti, sv. Mikuláše můžete potkat i při odpolední modlitbě ve 14:30. 

 Intence mší sv. na příští rok se zapisují ve všední den po mši svaté.  

 Děkuji za Vaše dary na Adopci na dálku pro našeho indického studenta. 

 Příští neděli bude mše sv. také večer v 18:00 u příležitosti Světového 
dne památky zesnulých dětí. Součástí setkání zapalování svíček v 19 h 

 Příští víkend – od čtvrtka bude probíhat na faře Kurz psaní ikon – pouze 
pro přihlášené. Ikony požehnáme při mši svaté příští neděli. 

 V sobotu 19.12. bude v bazilice v 18:00 Adventní zastavení se zpěvem 
Ireny Budweiserové a kytarovým doprovodem Jakuba Racka. Info příští neděli. 

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