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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Úterý 17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Neděle 22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále – končí liturgický rok

 Dnes bude možné přijmout svaté přijímání  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. Přítomna může být jen rodina, která
má zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu
max. 4 osoby. 

 V úterý 17.11. si připomeneme 31. výročí pádu komunistického režimu a
vykročení  do  svobodné  společnosti.  To  si  po  celé  zemi  připomeneme
hlasem zvonů, které se na několik minut rozezní 17 hodin a 11 min. Jako
připomínka listopadových událostí.

 Ve středu bude ve 13.00 v kostele sv. Prokopa pohřeb paní Jany Prostřední
ze Žďáru nad Sázavou.

 Nedělní mše sv. je přenášena přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat ji 
můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. 

 Z důvodů  vládních opatření je možná pouze individuální duchovní 
péče. Zájemci o svátost smíření nebo k přijetí eucharistie ať se se 
mnou individuálně domluví  tel. 728370027 nebo zazvoňte na faře.

 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

 Ve stanovené časy přicházejte průběžně do kostela. NESHLUKUJTE SE.
Nebo po individuální domluvě tel. 728370027 nebo zazvoňte na faře.

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