
3. neděle postní
19. března 2017

Mše svatá byla obětována za + Zdeňka a Milana Krejčích, rodiče 
a Františka Šustra.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Sobota     –   Slavnost Zvěstování Páně
Neděle     –   4. neděle postní    

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Za Janu Škorpíkovou, rod. Škorpíkovou, Poláchovu a Klukanovu

Středa     17:15   -   Za + Miloslava Malce
Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e         18:00 – Mše svatá v České Mezi 
Pátek       17:15   -   Za obrácení a poděkování za 80 let života 
Sobota    16:30   -   Zelená hora: Za rodiče Ventrubovy a Jaroslava Rakušana, 
                                                             Karla Mühlbaera
Neděle       9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ 
 Ve 14:30 bude křížová cesta – povedou ji ženy ze společenství MM.
 Příští sobotu se bude měnit čas – v noci se posouvá čas o hodinu více a začne 

letní čas.
 Znovu připomínám, že připravujeme pouť do Svaté země. Máme přihlášených 

z našich obou farností již 20 farníků. Stále je možné se připojit - pouť do Izraele 
bude na 8 dní, od 10.11. do 18.11. 2017. Cena je 19.000 Kč. 

 V létě bude také pěší pouť na 4 dny – od 20. do 24. srpna – ze severních Čech 
k Lužickým Srbům do Budyšína. Půjdeme přes Jiřetín, Filipov, Rumburk, Šluknov,
Marienstern... Denně se bude chodit pěšky 25 km s malým batohem.

 Příští neděli – radostnou, budou zpívat choralisté z Brna, mše svatá bude ale 
v češtině. Po mši svaté můžete zakoupit symbolicky misijní koláč na podporu 
misií a chudých lidí. Maminky, ženy, pokud byste chtěly pomoci s pečením 
koláčků, domluvte se vzadu s Janou Miškovskou. Děkuji Vám.

 Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin 
sloužit v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava 
Vlka.

 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz

http://zdarskefarnosti.cz        www.facebook.com/zdarskefarnosti
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