
1. neděle adventní  

Začíná cyklus C nedělního lekcionáře 

 28. listopadu 2021            

Tato mše svatá byla obětována za + Boleslava Kazdu, živou a + rodinu. 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

   Úterý        –    Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

   Pátek        –    Památka Františka Xaverského   (první pátek v měsíci) 

   Sobota     –    Památka sv. Barbory, panny a mučednice 

   Neděle     –    2. neděle adventní                   
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15   -   Za dar uzdravení 

  Středa    17:15    -   Na úmysl dárce  
  Čtvrtek   17:00    -   A d o r a c e               18:00 – Mše svatá ve Světnově 

  Pátek      17:15    -   Za rodinu Georgijevovu  
  Sobota     7:30    -   Za dar zdraví, Boží požehnání pro rodinu a ochranu P. Marie a    

                                                                                                       na úmysl dárce 

                    14:00     -    Bazilika: Pohřební mše svatá za + Růženu Chybovou 

                 16:30    -    Zelená hora: Za rodinu Mičkovu a Novotných  
   Neděle    9:00     -   Za farníky 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Zvu Vás k účasti na synodální skupince – uskuteční se v pondělí 

29.11. v 18:00 v křížové chodbě a moderovat ji bude Zbyněk Vintr. 

 V Adventu je možné již zapisovat intence mší svatých na příští 
kalendářní rok - vždy ve všední den po mši svaté. 

 Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné. 

 V sobotu 4.12. budou první roráty v 7:30. Zveme děti do průvodu s 
lampičkami. Od 9:30 do 11:00 budeme s dětmi stavět betlém na Zelené 
hoře. Děti, připojte se k nám. 

 Příští neděli 5.12. v 17:00 bude přednáška s promítáním akadem. malíře 
Jiřího Štourače: fresky Pierra della Francesca. 

 Adopce na dálku: nás dlouholetý student Jasewan uspěšně ukončil 
studia jako Bc. na obchodní škole. Místo něho začneme finančně 
podporovat studenta, který potřebuje adoptivního dárce – jmenuje se 
Aldrin Pinto z indického státu Karnataka. Je z chudé rodiny a ze 4 dětí. Potřebná 

částka k uhrazení nákladů pro příští školní rok je 4.900,- Kč. Informace jsou na malé 
nástěnce u kasičky, kam můžete dávat dary. Adopci za farnosti vyřizuje MUDr. Silvia 
Pejchalová. Děkuji jí! 

 
   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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