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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Svátky v týdnu:
Úterý 24. 11. Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů 

mučedníků
Neděle 29. 11. 1. 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. Přítomna může být jen rodina, která má
zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu max. 15
osob. 

 Ve středu bude ve 13.00 v kostele Nejsv. Trojice pohřeb pana Adolfa Pečinky
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 a od příští neděle i na kabelové 
televizi Vysočina. Mše sv. je slavena na společný úmysl, z každé rodiny která 
má zapsán úmysl mohou přijít 4 osoby.

 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 
 Příští  neděli  si  můžete  přinést v těchto časech k požehnání své adventních

věnce, které máte doma.
 Ve stanovené časy přicházejte průběžně do kostela. NESHLUKUJTE SE. 
 Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a

každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence.
 Pro hlubší prožití adventní doby je k zakoupení ve zpovědní kapli knížečka

Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
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