
4. neděle postní
26. března 2017

Mše svatá byla obětována za farníky.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
 Neděle     –    5. neděle postní    

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Za Bedřicha Tobiáše a rodiče
Středa     17:15   -   Za + Luďka Jebavého
Čtvrtek    14:00   -   Pohřební mše svatá:  Za + Danku Strejčkovou 
                17:00   -   A d o r a c e         
Pátek       17:15   -  Dětská mše svatá:  Za Helenu Pospíchalovou
Sobota    16:30   -   Zelená hora: Za + Josefa Hampejska a oboje rodiče
Neděle       9:00   -  Za + manžela Karla a jeho sourozence

DALŠÍ OZNÁMENÍ 
 Odpoledne ve 14:30 bude křížová cesta, kterou povedou naše děti. 
 Hned po křížové cestě se sejdou naši prvokomunikanti a jejich rodiče v křížové 

chodbě.
 Děkuji Josefovu Gerbrichovi a ostatním choralistům za doprovod dnešní liturgie.
 Chtěl bych už nyní poděkovat všem, kdo dnes symbolickým zakoupením 

„misijního koláče“ podpoří papežské misijní dílo. Díky také maminkám, které 
napekly koláče.

 Ve středu v 18:30 – po nešporách – se sejdou muži k modlitbě – společenství 
svatojánského bratrstva. Rozjímáme Řeholi sv. Benedikta a společně se modlíme
za rodiny, děti, za národ...

 V pátek po večerní mši svaté se modlíme růženec za nemocné, za rodiny, za 
mládež, za duchovní povolání – tentokrát zvu všechny ženy z Živého růžence – 
ještě nám chybí 5 volných desátků. Přijďte abychom se mohli domluvit jak bude 
Živý růženec probíhat a jak si budete kartičky předávat.

 Dne 23. března zemřela po těžké nemoci na bývala paní katechetka Danka 
Strejčková. Rozloučíme se s ní při requiem ve čtvrtek ve 14 hod. v bazilice.

 Biřmovanci se setkají v sobotu 1. dubna v 18:00 v křížové chodbě.
 Příští neděli při mši svaté budou přijímat požehnání naši tři noví akolyté.
 Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže v sobotu před 

Květnou nedělí – 8.4. od 8:30 do 16 hodin.
 

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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