
Slavnost Nejsvětější Trojice   
22. května 2016 

Mše svatá byla obětována za syna Pavla a živou a zemřelou rodinu Čičátkovu. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Čtvrtek     –    Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) 
Pátek        –    Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
Neděle      –    9. neděle v mezidobí  
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí    17:15   -   Za + Jana Kršku za Světnova 
Středa      17:15   -   Za + rodiče Hanouskovy a bratra Josefa 
Čtvrtek     17:15   -   Za farníky    
Pátek        17:15   -   Dětská mše sv.:  Za + spolužáky a učitele 
Sobota      11:00    -    Svatební mše svatá za novomanžele Petra a Marii 
                     16:30   -   Zelená hora  - Za živou a + rod. Havelkovu  a Talackovu,  
                                                             Františka a rodinu 
Neděle       9:00   -   Za farníky a za prvokomunikanty 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Včera v poledne jmenoval papež František nového pomocného biskupa pro 

naši diecézi Mons. Pavla Konzbula. Prosím o modlitbu za něho. 
 Dnes je pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi – mši svatou tam 

budeme mít v 15 hod. 
 Hned potom bude na Babíně také májová pobožnost. 
 Dnes v 17 hod bude v kulturním domě v Herálci představení muzikálu Gedeon 

souboru Luďka Strašáka a mládeže z farností Zbýšov, Zbraslav, Rosice... 
 Boží Tělo oslavíme mší svatou ve čtvrtek – po mši svaté bude eucharistický 

průvod na rajský dvůr. Děvčata se mohou připojit do průvodu jako družičky. 
 První svatá zpověď našich prvokomunikantů bude v sobotu 28.5. ve 14 hod. 

Také starší sourozenci, rodiče, kmotrové a příbuzní mohou přijít. První svaté 
přijímání bude příští neděli. 

 Ohlášky snoubenců: dne 4 června chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek 
tito snoubenci: Alexandr Mantl (Vídeň) a Markéta Peksová (Žďár n/S) a ve stejný 
den Martin Šabata (Hamry n/S) a Petra Šimková (Žďár n/S) a také Petr Jokl 
(Střítež u D. Rožínky) a Markéta Hanslová (Polnička). Dne 10. června Karel Stryk 
(Popůvky u Brna) a Naděžda Machová (Ostrov n/Osl) a dne 11. června Jozef 
Hámorník (Žďár n/S) a Linda Smoleňová (Gajary, Slovensko). Ve stejný den také: 
Lukáš Sysel (Jihlava) a Eva Šťastníková (Žďár n/S) a rovněž Tomáš Sedláček a 
Veronika Pejchalová (oba Žďár n/S). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can 
1053 CIC pro oznámení příp. překážky sňatku, současně prosím o modlitbu za 
tyto snoubence. 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zalesky@biskupstvi.cz 
   http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti 


