
3. neděle adventní 

13. prosince 2020 

        Dnešní mše svatá byla obětována za farníky. 
Dnes bude ještě mše svatá v 18:00 – za + děti a jejich zarmoucené rodiče (přenos online) 

      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Pondělí   –   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele 

   Neděle     –   4. neděle adventní                 
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za + Josefku Klíčovou, Danku Strejčkovou, na úmysl dárce a +++ 

  Středa     17:15  -  Za + Marii Junovou, manžela a rodiče 

  Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e           
  Pátek       17:15  -  Za + Marii Strakovou a duše v očistci   
  Sobota      7:30  -  Na úmysl dárce Mše svatá na Zelené hoře není do odvolání !                  
  Neděle      7:30   -  Za mír ve světě 

                    9:00   -  Za Marii Pospíchalovou a Lukešovu                

 
 

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 v 15:00. Možnost přistoupit ke 
svátosti smíření je dnes od 14:30 do 15:00 a před večerní mší. Zpovídat se 
bude také zítra - v pondělí -  od 16:30 do 18:00 (P. Miloš Kabrda). 

 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. 

 Dnes je Světový den památky zesnulých dětí.  

 Děkuji br. Martinovi Damiánovi za pečlivé vedení kurzu psaní ikon – ikony, 
které jsme požehnali jsou výsledkem naší 3-denní práce a modlitby.  

 Stavení betléma na Zelené hoře bude příští sobotu po rorátech. Po mši svaté 
bude malá snídaně pro děti a hned potom půjdeme na Zh. 

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

 Ve stejný den se uskuteční on-line adventní koncert Horácké muziky z kaple 
sv. Barbory (kabelová TV) 

 Společenství Modlitby matek se sejde příští sobotu 19.12. v 18:00. 

 Nikodémova noc bude ve středu 16.12. od 19 do 21 hod. v bazilice.  

 V neděli za týden: skauti přinesou betlémské světlo a požehnáme 5 nových 
figurek do betléma. 
 

             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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