POŘAD BOHOSLUŽEB
farnosti SLATIŇANY a ŽUMBERK
ve dnech 18. listopadu do 25. listopadu 2018
33 NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
18. listopadu
PONDĚLÍ
19. listopadu
ÚTERÝ
20. listopadu
STŘEDA
21. listopadu

8.00
9.15
10.30
10.00
18.00

Žumberk
Slatiňany – klášter
Slatiňany – sv. Martin
Slatiňany – sv. Martin, pohřební bohoslužba
Slatiňany – klášter
/+Zdenka Požárová/

16.00

Slatiňany – klášter

P
P
P
P
Sm
P

16.30 Slatiňany – klášter

Sm

16.30 Slatiňany – klášter

P

18.30 Slatiňany – sv. Martin

P

Památka Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

ČTVRTEK
22. listopadu
Památka sv. Cecilie panny a
mučednice

PÁTEK
23. listopadu
Slavnost sv. Klimenta I,
papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze

SOBOTA
24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung
Laca a druhů. mučedníků

SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
25. listopadu

9.00 Slatiňany – klášter

P

18.30 Slatiňany – sv. Martin

P

9.00 Slatiňany – klášter
11.00 Bítovany, křestní bohoslužba

P
P

8.00 Žumberk
9.15 Slatiňany – klášter
10.30 Slatiňany – sv. Martin

P
P
P

Děkujeme za úklid a výzdobu kostela. Pán Bůh zaplať.
Děkujeme za sbírku na plošné pojištění majetku diecéze: Slatiňany 2.347,- Kč; Žumberk 218,- Kč.
Pán Bůh zaplať.
Děkujeme za přípravu poutní liturgie a hudebního doprovodu minulou neděli na pouť sv. Martina.
Děkujeme za středeční brigádu na farní zahradě. Pán Bůh zaplať.
Také v tomto týdnu budu navštěvovat nemocné a nemohoucí před adventem v místě bydliště. Pokud si
přejete, abych navštívil někoho z vašich blízkých, prosím, informujte mne.
Náboženství pro starší děti a mladší mládež bude v pátek po večerní mši sv. na faře.
Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále po mši sv. bude výstava NSO a krátká adorace.
Pokud se chcete setkat s knězem, prosím, domluvte si návštěvu dříve, abyste měli jistotu, že se Vám
bude moci věnovat. Kontakt: P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka: tel. 603 861 275; www.farnostsl.cz; email: farnost-slatinany@seznam.cz.

P oděkov á ní
Milé sestry a milí bratři,
chtěl bych Vám cestou tohoto krátkého dopisu poděkovat jménem našich vojáků a všech poutníků,
kteří se účastnili Memoriálu Československých parašutistů, za možnost navštívit Váš kostel
v Žumberku. V odpoledních hodinách prošlo tímto kostelem během celého pochodu přibližně šest
set lidí. Ti se zde na pár okamžiků před oltářem zastavili, přijali požehnání pro posílení svého ducha,
pro posílení vytrvalosti a lidské bratrské sounáležitosti pro odhodlání nesloužit a nepodvolovat se
zlu. Díky této možnosti se v těchto posvátných prostorách mohl všech vojenských a civilních
poutníků, věřících či nevěřících Kristus dotknout svou požehnanou přítomností.
Požehnání vyprošuji tedy i pro Vás, Vaše rodiny, Vaše vztahy, Vaše zaměstnání a celé Vaše domovy,
ať se od nich vše zlé vzdálí a žijete ve spokojenosti.
S úctou za 43. Výsadkový prapor
zdraví npor. Milan Novotný - vojenský kaplan chrudimské posádky.

