
4. neděle postní 
11. března 2018 

Mše svatá byla obětována za + Pavlu Matulkovou a manžela Miloslava. 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Úterý        –     Výroční den zvolení papeže Františka 
Sobota     –     Památka sv. Patrika, biskupa 
Neděle     –      5. neděle postní  
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15   -  Za + rodiče Součkovy a Limlovy a + Janu Veselou 
Středa     17:15   -  Za živou a + rodinu Vencálkovu a Blažíčkovu  

Čtvrtek    17:00   -  A d o r a c e      18:00 – Mše svatá ve Stržanově 
Pátek       17:15   -  Za + rodinu Bencovu a duše v očistci 
Sobota    16:30   -  ZH: Za Ludmilu a Josefa Pazourovy a Rudolfa Peřinu 

Neděle       9:00  -  Za farníky 
 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes křížová cesta ve 14:30, povedou ji děti – sraz dětí  ve 14:15. 

 V 15 hod. – po křížové cestě - bude příprava dětí, prvokomunikantů. 

 Na faře pokračují práce, tento týden se bude pracovat v úterý a ve 
středu. Děkuji za obětavou pomoc. 

 Zvu Vás na poslední z trilogie přednášek: příští sobotu 17. března, 
hostem bude Dr. Kateřina Pařízková, kurátorka sbírkových 
fondů Národního muzea, téma: Mariánská procesí a poutě 
v Čechách a na Moravě. Začátek v 18:00. 

 Mladí od 12. let se již přihlašují na letní puťák: od 9. do 12.7. v Brdech. 

 Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, 
které proběhne v sobotu 24. března v Brně. Začíná v 8:30 v katedrále. 
Na co se mladí mohou těšit? Kromě krásné atmosféry s mládeží 
z různých stran diecéze a setkání s oběma našimi biskupy, také na 
zajímavá témata, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; 
Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; 
Žít svůj život naplno. Letos je možné přijet již v pátek večer 23.3. a 
přespat v Brně. Od 17.30 bude předprogram (mše svatá, křížová 
cesta, chvály či muzikál).  

 
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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