
4. neděle adventní 

 

20. prosince 2020 

     Dnešní mše svatá byla obětována za: 7:30   -  Za mír ve světě 

                                   9:00   -  Za Marii Pospíchalovou, rodiny Pospíchalovu a Lukešovu     
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

   Čtvrtek    –   Štědrý den 

   Pátek       –   Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční 
   Sobota     –   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
   Neděle     –   Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa                

 
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15  -  Za + Aloise Novotného  
  Středa      17:15  -  Za ukončení pandemie a za nemocné 

  Čtvrtek     16:00  -  „Půlnoční“ (pro rodiny a děti) – Za mír ve světě   
                   21:00  -  „Půlnoční“ (on-line) – Za farníky      
  Pátek         7:30   -  Na úmysl dárce  
                     9:00   -  Za dobrodince, spolupracovníky a sponzory 

  Sobota       9:00   -  Za mládež   
  Neděle       7:30   -  Za víru a lásku v rodinách  
                     9:00   -  Za manžele                 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Mše svaté na Štědrý den (ve 21:00), na Hod Boží a v neděli (v 9:00) bude přenášena 

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

 Ke svatému přijímání lze přistoupit dnes v 15:00 a v 16:00. Možnost přistoupit ke 
svátosti smíření bude půl hodiny po každé této bohoslužbě. 

 Zpovídat se bude také v pondělí - zítra, od 16:30 do 18:00 (P. Miloš Kabrda) 

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

 Dnes končí adventní sbírka do kasičky na Adopci na dálku pro našeho indického 
studenta. Pán Vám odplať Vaše dary. 

 Děkuji skautům našeho oddílu „Ochránci pramene“ za přinesené Betlémské světlo. 

 Na „Půlnoční“ letos nepojede autobus. 

 Naše kostely (bazilika a Zelená hora, budou otevřené na Hod Boží i na Štěpána 
od 14 do 16 hod. Na Zelené hoře je postavený betlém a zde v bazilice bude 
bohoslužba slova s možností svatého přijímání. 

 V sobotu 26.12. bude v 17:00 vánoční meditace u jesliček se sborem Fons. 

 Rozeberte si farní zpravodaj – děkuji jeho tvůrcům. 
 
 

             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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