
Pořad bohoslužeb 

ve farnosti sv. Antonína na Novém Hradci

Neděle 14.11.2021 33. neděle v liturgickém mezidobí
9:00 Sv. Antoníín Přímý přenos mše svaté

10:30 Sv. Jan Křřtitel Mše svatá 
14:00 Sv. Antoníín Křest: Ema Dolanskaí

 Pondělí 15.11.2021 Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
18:30 Noveí  Adal. Kuřs Alfa 10. Uzdřavuje Buů h i dnes?

Úterý 16.11.2021 Sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy, panny

Středa 17.11.2021 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18:30 Sv. Antoníín Msře svataí  za + Mařii Mííčřovou

V 17:00 budou po čeleí  zemi zvonit zvony. 
Spečiaí lníí setkaíníí Kuřsu Alfa: O Dučhu Svateím.

Čtvrtek 18.11.2021 Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra 
a Pavla

 

Pátek 19.11.2021
18:30 Sv. Antoníín Msře svataí  za + sestřu Mařtu ŽŽ ďaí řkovou

Adořače – modlitba se zpeřvy z Taizeí
Naíbozřenstvíí na fařře: 13:00 přvníí stupenř , 14:45 dřuhyí  stupenř .

Sobota 20.11.2021

 

Neděle 21.11.2021 Slavnost Ježíše Krista Krále
9:00 Sv. Antoníín Slavíme výročí posvěcení chrámu

Přímý přenos mše svaté za řodičře Víítovy, Kotoučřkovy 
a břatřa Stanislava

10:30 Sv. Jan Křřtitel Mše svatá 
Sv. Antoníín Od 10:00 do 16:00 čelodenníí adořače zakončřenaí  

svaí tostnyím pozřehnaíníím
 Deřkuji za uí klid (řodina Víítova), za uí přavu i vyízdobu kostela.
 Ve sbíířče jsme minulou nedeř li vybřali 6.500,-Kčř. Daí le fařnost obdřzřela dařy ve 

vyísř i 9.800,- Kčř. Buů h odplať vasř i sř teřdřost!
 Přříísř tíí tyíden je čelodiečeízníí sbíířka na pojisřteřníí kosteluů  a číířkevnííčh budov (2).



 Pozvaíníí na setkaíníí s Mikulaí sřem v kostele sv. Antoníína v nedeř li 5.12.2021. 
Veřonika Žaí labskaí  (Veřonika.Fiseřova@seznam.čz) čhče zořganizovat 
infořmačřníí setkaíníí přříísř tíí vííkend a přosíí zaí jemče, kteřříí se čhteř jíí podíílet na 
pořřadu Mikulaí sřskeí , aby se na uvedenyí  e-mail přřihlaí sili do paí tku 19.11.2021.

 Rodičře malyíčh deř tíí zkoumajíí, jak o nedeř lnííčh msříí svatyíčh přřivaídeř t maleí  deř ti 
do kostela tak, aby to bylo k maximaí lníímu uzř itku vsřečh zuí čřastneřnyíčh, a 
přosíím o naí zoř dalsř íí řodičře, kteřříí se jesřteř  nemeř li mozřnost vyjaídřřit.
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