
5. neděle postní
2. dubna 2017

Mše svatá byla obětována za + manžela Karla a jeho sourozence.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Úterý        –   Památka sv. Izidora, biskupa a učitele církve
Pátek        –   První pátek v měsíci
Neděle      –   Květná neděle     (Světový den mládeže)

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Za Jarmilu a Františka Filipi a jejich rodiče
Středa     17:15   -   Za rodinu Rymešovu a + Bohumilu Kindrovou
Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e         18:00  -  Mše svatá ve Světnově   
Pátek       17:15   -   Za duše v očistci a na úmysl dárce
Sobota    16:30   -   Zelená hora: Za + Květuši Kleinovou
Neděle       9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ 
 Odpoledne ve 14:30 bude křížová cesta, kterou povedou mladí. Křížová cesta 

dnes bude v ambitech na Zelené hoře.
 Dnes v 16 hod. se sejdou naši katechumeni.
 Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže příští sobotu před 

Květnou nedělí – 8.4. od 8:30 do 16 hodin.
 Zveme současné, ale i budoucí aranžérky květin, a také všechny, kdo mají 

zájem se inspirovat - odpoledne ve čtvrtek 20. dubna v 17 hod v křížové chodbě,  
proběhne kurz Základy aranžování chrámových prostor květinami. 

 Na stolku vzadu je farní zpravodaj, můžete si jej rozebrat. Děkuji Zbyňkovi 
Vintrovi a dalším, za práci na tomto čísle.

 Na první pátek dopoledne budeme navštěvovat nemocné.
 V sobotu 8. dubna bude v 18:00 společenství Modlitby matek.
 Ve společenství Živého růžence je již kolem 25 žen – je ale stále možné se 

připojit. Informace po mši svaté u paní Svobodové - u oltáře Studniční P. Marie.
 Na liturgii Květné neděle si prosím připravte ratolesti na požehnání.
 Příští neděli bude svatá zpověď před Velikonocemi. Od 14:30 do 17:00 hod.
 

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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