
3. neděle adventní  

 12. prosince 2021            

Tato mše svatá byla obětována za Ludmilu Dostálovou a rodiče. 
      
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

   Pondělí    –    Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

   Úterý        –    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

   Neděle     –    4. neděle adventní                   
 

 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -   Za sestru Věru a švagrovou Janu Lojkovou  
  Středa    17:15   -   Za živé a + rodiny Kodysovu a Bambulovu  
  Čtvrtek   17:00   -   A d o r a c e               18:00 – Mše svatá ve Stržanově 

  Pátek      17:15   -   Za Aloise Novotného a rodiče   

  Sobota     8:00   -   Za + sl. Josefku, Danku Strejčkovou, +++ a na úmysl dárce 

                 16:30   -   Zelená hora: Za Marii Strakovou, její sestru a syna Karla   
   Neděle    9:00   -   Za farníky 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Účastníkům Kurzu psaní ikon blahopřeji k požehnanému zakončení třídenní 

duchovní obnovy, br. Martinovi děkujeme za vedení kurzu a, dá-li Pán, za rok. 

 Dnes je Světový den památky zesnulých dětí – večerní mše v 17:00 bude za + děti 

a jejich rodiče. 

 Stále si můžete zapisovat intence mší svatých na příští kalendářní rok. 

 V pondělí po mši svaté bude v křížové chodbě setkání synodální skupinky, kterou 
vede Zbyněk Vintr – můžete se kdokoliv připojit. 

 V sobotu 18.12. budou poslední sobotní roráty v 8:00 (!). Mše sv. bude později 

protože u ranního vlaku budou naši skauti přebírat Betlémské světlo a chtějí stihnout 
roráty. 

 Děkuji Vám za Váš dar při adventní sbírce Adopce na dálku: podařilo se nám vybrat 

na celoroční školné pro našeho studenta Aldrina. Pokud se vybere ještě něco tento 
týden, můžeme podpořit adopci dalšího dítěte. Děkuji Vám. 

 Ve čtvrtek 16.12. bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 19 do 21 hod. 
Zpovídat se bude v zákristii a v kanceláři paní kastelánky.  

 Příští sobotu v 19:00 bude v bazilice benefiční koncert Ondřeje Rumla „Zapomenutý 
příběh“. 

 Svatá zpověď před Vánocemi bude příští neděli odpoledne - v bazilice od 14:30. 

 
 

   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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