
              3. neděle adventní                                13. 12. 2020 

Z liturgického kalendáře: v pondělí Památka sv. Jana od Kříže, kněze 

a učitele církve.  

 Připomínáme, že v neděli je nutné, aby si každý farník u bočního vchodu vzal 

lístek s pořadovým číslem. Pro usnadnění rodině, která má úmysl budou 

lístky odlišné a rezervovány v počtu dvacet. Nezapomeňte prosím po mši 

svaté lístky vrátit. Tato organizace se vztahuje na nedělní bohoslužby, 

včetně bohoslužeb v soboty večer s nedělní platností v 17:15 hod. Venku 

může být padesát lidí. 

 Pro svatby a pohřby platí počet třicet osob na bohoslužbě.  

 Rorátní mše svaté budou slouženy v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. 

Srdečně zveme děti. 

 V sobotu večer 19. 12., v 17:15 hod. bude sloužena mše svatá s nedělní 

platností za farníky z Ned. Lhoty. 

 Prosím, abyste se zpovídali během celé adventní doby. Před vánočními 

svátky, bude svatá zpověď v pátek 18.12., zpovídat budu s otcem Kristiánem 

a v pondělí 21. 12. budu  zpovídat s s otcem Richardem. V tyto dny budou 

mše sv. ráno v 7:00 hod. Zpovídat budeme od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 

17:00 hod. 

 Pán Bůh zaplať nejmenovaným rodinám z Návojné za dar na kostel ve výši 

dva, šest a pět tisíc korun. Pán Bůh zaplať za dar na kostel od živého růžence 

z Návojné ve výši tři tisíce korun. Pán Bůh zaplať nejmenované osobě 

z Nedašova za dar na kostel pět tisíc korun a nejmenované osobě za dar tisíc 

korun na potřeby farnosti.  

 Děkujeme nejmenované rodině z Ned. Lhoty za darované vánoční stromky 

do kostela, a také obecnímu úřadu v Ned.Lhotě, za zprostředkování tohoto 

daru. 

 Na stolku u vchodu jsou vánoční oplatky, cena 15 Kč. 

 Vzhledem k tomu, že je v současné situaci obtížné uspořádat sbírku na 

elektřinu, můžete na ni přispět prostřednictvím pokladniček v kostele. 

 Děkuji za úklid druhé skupině z Nedašova. Příští sobotu po mši svaté ráno, 

bude generální úklid, na který jsou zváni všichni. 

 Zemřela paní Růžena Řeháková z Návojné, pohřeb bude ve středu 16. 12. 

v 11:00 hod. Odpočinutí věčné dej jí Pane...  


