
6. neděle v mezidobí 
Světový den nemocných  

 

11. února 2018 
Mše svatá byla obětována za + Janu Horníčkovou. 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Středa    –   Popeleční středa - začátek postní doby  DEN PŘÍSNÉHO POSTU 
Neděle     –    1. neděle postní  
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí    17:15   -  Za + maminku paní Ludmilu Švandovou 
Středa      17:15   -  Za + Marii Vopálkovu, Václava Judu a na úmysl dárce 
Čtvrtek     17:00   -  A d o r a c e  18:00 – Mše svatá v Stržanově 
Pátek        17:15   -  Za živou a + rodinu Bémovu 
Sobota     16:30   -   ZH:  Za + Jana Klímu, Josefa a jejich rodiče 
Neděle        9:00   -  Za farníky 
 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes odpoledne v 16:00 hod. bude setkání prvokomunikantů a 

jejich rodičů. Příprava je o hodinu později aby to stihly i děti, které 
jdou na dětský karneval. 

 V pondělí při mši svaté budu udělovat svátost nemocných – svatá 
zpověď... 

 Pracovat na faře se bude tento týden v úterý dopoledne i odpoledne 
a také ve čtvrtek. Děkuji všem za pomoc minulý týden.  

 „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, 
proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne 
modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po 
první neděli postní,“ oznámil papež František. Ve své promluvě 
uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a 
Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty 
v jejich domovských zemích.  

 V pátek po večerní mši svaté bude u sv. Prokopa setkání všech 
účinkujících na letošní pašijové hry. Prosím, zapojte se. 

 Křížová cesta v postě bude vždy v pátek přede mší svatou – 
povedou ji naši jáhni a v neděli v 15 hod – tu první budou mít muži. 

 Povolání ke kněžství – list otce biskupa... 
 

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


