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2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Svátky v týdnu:
Pondělí 7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Úterý 8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu
Sobota 12. 12. Památka P. Marie Guadalupské
Neděle 13. 12. 3. neděle adventní

 Dnes  bude  možné  přijmout  od  11  –  12  hod  a   14.30  –  16.30  hod  svaté
přijímání  i svátost smíření. 

 Bohoslužby tento týden:  ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv.
Barbory  UT,ST, ČT, PÁ v 18.00. Přítomno může být max. 30 osob. 

 Nedělní mše sv. je přenášena přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat ji 
můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. Mše sv. je slavena na společný 
úmysl, z každé rodiny která má zapsán úmysl může přijít 8 osob.

 Ve středu 9.12.  bude v kostele  Nejsv.  Trojice  v 11.00 pohřeb paní  Marie
Mokré ze Žďáru nad Sázavou.

 Farní kostel je k soukromé modlitbě otevřený každý den od 8 – 18 hod. 

  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ – SVÁTOST SMÍŘENÍ
                        PO     od 15.30 – 17.00   sv. přijímání
    UT, ST, ČT, PÁ    od 15.30 – 17.00   sv. přijímání + sv. smíření    
   NE  od 11 – 12 hod a od 14.30 – 16.30 hod  sv. přijímání + sv. smíření 

 Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a
každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence.

 Na dobu adventní nabízí stránky Liturgie.cz on-line pořad věnovaný liturgii
jednotlivých adventních nedělí. Odkaz je i na našich farních stránkách.

 Čeští a moravští  biskupové vyzývají  věřící k postu a almužně za ukončení
pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u
jesliček  v  rodině.  Text  celého  prohlášení  i  modlitbu  zasvěcení  najdete  na
stránkách naší farnosti.

 Příští neděli 13.12.2020 se začnou zapisovat úmysly mší sv. na rok 2021 a to
odpoledne od 14.30 do 17 hod  v kapli sv. Barbory
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