
5. neděle postní 
18. března 2018 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –     Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
Neděle     –     Květná neděle   
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -  Za Josefa Pospíchala, rodinu Pospíchalovu, Holanovu a        

                                                                                                                    Lukešovu 

Středa     17:15  -  Za Miloslavu a Stanislava Soukalovy 

Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e      18:00 – Mše svatá v České Mezi 
Pátek       17:15  -  Na úmysl dárce 
Sobota    16:30  -  ZH: Za Janu Škorpíkovou, rodinu Škorpíkovu a Poláchovu 

Neděle       9:00 -  Za Zdeňka a Milana Krejčích, jejich rodiče a Františka   

                                                                                                                        Šustra 
 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Odpoledne ve 14:30 bude křest malé Lucie Tomkové. 

 Dnes bude křížová cesta v 15:00, povedou ji děvčata ze společenství „modlitby 

tancem“. 

 V 17 hod. se sejdou katechumeni. 

 Na faře se bude tento týden pracovat v úterý a ve středu. 

 Příští sobotu 24. března bude v Brně na Petrově Diecézní setkání mládeže na 
které zve o. biskup Vojtěch. Začátek je v 8:30 v katedrále. S naší mládeží 

pojede jáhen Tomáš, můžete se s ním domluvit. 

 Celý tento týden bude u nás na praxi bohoslovec Jiří Dyčka. 

 Opravy: letos se bude muset postavit malé lešení na další pokračování oprav 

varhan (na tento účel bude sbírka na Velikonoce), průběžně se stále restaurují 
boční oltáře (řezby a plastiky). Na Zelené hoře vyroste první část lešení hned na 
jaře, asi ještě před poutí. V dílnách se již opravují dveře a vyrábí nová okna. 

 Kněžská rekolekce bude tento čtvrtek na Fryšavě (8:30 mše sv.) 

 Svatá zpověď před Velikonocemi bude na Květnou neděli od 14:30. 

 Křesťanská dětská skupinka – Hvězdička: sbírka na podporu bude do kasičky 

od 1. do 30. dubna. Děkuji Vám.  

 Dnes je zkouška Pašijí přímo na Libušíně. Kdo by se chtěl ještě připojit, přijdte 

tam, prosím. 

 
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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