
2. neděle adventní  

 5. prosince 2021            

Tato mše svatá byla obětována za farníky. 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

   Pondělí    –    Svátek sv. Mikuláše, biskupa a spolupatrona baziliky  
   Úterý        –    Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

   Středa      –    Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

   Neděle     –    3. neděle adventní                   
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15   -   Za všechny děti a mládež  

  Středa    17:15    -   Za Růženu Bubeníčkovou a dceru Zdeňku   
  Čtvrtek   17:00    -   A d o r a c e               18:00 – Mše svatá v Polničce 

  Pátek      17:15    -   Na poděkování P. Marii za obdržené milosti, prosba o ochranu   

  Sobota     7:30    -   Za účastníky duchovní obnovy (ikonopiseckého kurzu) 

                 16:30    -   Zelená hora: Za dar zdraví a za duše v očistci   
   Neděle    9:00    -   Za Ludmilu Dostálovou a rodiče 

                 17:00    -   Za + děti a jejich rodiče 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes v 17:00 jste zváni na přednášku akademického malíře a restaurátora Jiřího 

Štourače: italský renesanční malíř Pierro della Francesco - Legenda o Svatém kříži.  

 Malou pouť ke sv. Mikulášovi, spolupatronovi baziliky oslavíme v pondělí 6.12. Zvu 

také děti na setkání se svatým Mikulášem. 

 Přihlášení účastníci Kurzu psaní ikon zahájí ve čtvrtek v 15:30. 

 V Adventu je možné již zapisovat intence mší svatých na příští kalendářní rok - 

vždy ve všední den po mši svaté. 

 Děkuji mužům za pomoc při přípravě zelenohorského betléma. 

 V sobotu 11.12. budou sobotní roráty v 7:30. Zveme děti do průvodu s lampičkami.  

 Děkuji Vám za Váš dar při adventní sbírce Adopce na dálku: na podporu indického 

studenta Aldrina Pinta potřebujeme ještě 3.100,- Kč. 

 Až do Vánoc bude vzadu na stolku výběr ikon, které vyrábí klienti chráněné dílny 
Česvel. Je to samoobslužný prodej, z vybraných ikon si můžete kteroukoli zakoupit a 

peníze dát do kasičky, která je u toho.  

 Příští neděli je Světový den památky zesnulých dětí – večerní mše v 17:00 bude v 

rámci akce „Zapalme svíčku“. 

 Doporučuji Vaší pozornosti výstavu barevných linoritů výtvarníka Miloše Slámy -  

výstava potrvá až do neděle 2. ledna na Staré radnici  

 V sobotu 11. prosince bude modlitební program - Večer chval v 19:30 u sv. Prokopa. 

 
   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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