
6. neděle velikonoční 
Den modliteb za pronásledované křesťany  

21. května 2017
Mše svatá byla obětována za + Alenu Králíčkovou.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
Pondělí    –   Památka sv. Rity z Cascie  Výročí posvěcení brněnské katedrály
Čtvrtek     –   Slavnost Nanebevstoupení Páně 
Pátek        –   Památka sv. Filipa Neriho, kněze, začátek svatodušní novény
Sobota      –   Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Neděle      –   7. neděle velikonoční    Den modliteb za sdělovací prostředky

BOHOSLUŽBY V TÝDNU  

Pondělí   17:15   -   Za + Jana a Janu Dobrovolných a živé rodiny
Středa     17:15   -   Za + rodinu Vašákovu, Slámovu a Zdenu Pohankovou a  +++
Čtvrtek    17:15   -   Za farníky 
Pátek       17:15   -   Dětská mše sv: Za + Liběnu Bukáčkovou a + Irenu Jánošovou

Sobota    11:00   -   Svatební obřad: Lukáš a Zuzana
                 16:30   -   Zelená hora:  Za živou a + rod. Chlubnovu a Fňukalovu
Neděle       9:00   -  Za + Františka Pešla, rodinu Pešlovu a Pokorných 

DALŠÍ OZNÁMENÍ 
 Dnes je poslední setkání našich prvokomunikantů – ve 14:30. Příští neděli bude první 

svaté přijímání.
 Dnes v 15:30 bude májová pobožnost – modlitba za pronásledované křesťany.
 První svatá zpověď našich dětí bude v pátek v 15:30. Přijít mohou také jejich rodiče, 

kmotři a starší sourozenci.
 Ohlášky snoubenců: v sobotu 3. června chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito

snoubenci: Pavle Kulísek (Brno) a Veronika Dvořáková (Škrdlovice) a dne 10.6. Rudolf 
Sáblík a Jaroslava Vaňová (oba ze Žďáru). Can 1053 CIC.

 Tradiční pouť motorkářů bude v sobotu 27.5. na Zelené hoře v 10:00 hod.
 Rád bych povzbudil naši mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, 

které se uskuteční od 15. do 20. srpna. Přihlášení, kteří to stihnou do konce května 
budou mít zvýhodněný účastnický poplatek - zaplatí za celé setkání dotovanou cenu 
950,- Kč (přihlášení do konce června 1.200,- a přihlášení později 1.400,-). A pak ještě 
jedna informace, díky mnohým ubytovacím kolejím v Olomouci budou k dispozici i 
postele těm, kdo se včas přihlásí...

 Letošní XIX. expedice bude od 17. do 27. července a bude to již 19. výprava. Cílem 
bude část Itálie – Umbrie... (Spoleto, Foligno, Trevi, Assisi, Gubbio...)

 Rád bych tlumočil pozvání na přednášku pana prof. Jana Sokola ve čtvrtek 25. května 
v 17:00 v Orlovně na téma Evropské hodnoty a jejich křesťanské kořeny. Prof. PhDr. Jan 
Sokol, CSc. je český filosof, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem 
Federálního shromáždění, ministrem školství a děkanem Fakulty humanitních studií UK.

 Areál zámku je pěší zóna ! Nevjíždět do areálu autem.

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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