
Květná neděle    začíná Svatý týden 
25. března 2018 

Mše svatá byla obětována za Zdeňka a Milana Krejčích, jejich rodiče a Františka  Šustra. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Čtvrtek     –   Zelený čtvrtek  –  památka Poslední Večeře Páně 
Pátek        –   Velký pátek  – den umučení Páně, den přísného postu 
Sobota     –   Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu 

Neděle      –   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,  Hod Boží velikonoční      
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za + Luďka Jebavého 

Středa     17:15  -   Za + Bedřicha Tobiáše a rodiče 

Čtvrtek    17:00  -   Na poděkování za dar Eucharistie  
Pátek       17:00  -   Obřady Velkého pátku 
Sobota    21:00  -   VIGILIE:  Za novokřtěnce 

Neděle       9:00  -   Za farníky 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes bude křížová cesta ve 14:30. Svatá zpověď před Velikonocemi bude 

hned potom od 15 do 17 hodin. 

 V úterý Svatého týdne ve 20:00 hod. budou na Libušíně tradiční hrané žďárské 
pašije. Podpořte toto hlásání evangelia modlitbou i účastí. 

 Na Zelený čtvrtek mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 17 hod. 

s obřadem umývání nohou. Adorace v Getsemanské zahradě bude do 22 hod. 

 Na Velký pátek je den přísného postu, v 16:00 bude poslední křížová cesta a 
v 17 hod obřady Velkého pátku. Adorace u Božího hrobu bude do 22 hod. 

 Prefekt Kongregace pro východní církve Leonardo kardinál Sandri požádal 
naléhavě křesťany o sbírku na Velký pátek – říkalo se jí na „Boží hrob“ ale není 

určena jen na obnovu svatých míst v Izraeli a Palestině ale také na podporu 
křesťanských komunit syrských a iráckých křesťanů. Na Velký pátek bude připravena 
speciální kasička. Děkuji také za dary při sbírce o Velikonocích na opravy varhan. 

 Na Bílou sobotu dopoledne v 9:00 ranní chvály a obřad Effatha s katechumeny. 

 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne ve 21:00 před bazilikou vykřesáním ohně 
pazourkem. Rád bych Vás požádal,  vezměte si s sebou na Vigilii z domu 
nějaký zvoneček, zabezpečte jej aby nezvonil v kapse a při návratu „zvonů 
z Říma“ se můžete připojit všichni ke zvonění! 

 Na Hod Boží velikonoční bude při mši svaté žehnání pokrmů. 

 Ohlášky před kněžským svěcením: dne 23.6. 2018 má být vysvěcen na kněze 
jáhen Tomáš Marada, naroz. dne 16.12. 1989 v Hodoníně. Ohlášky před 
svěcením se vykonávají dle can. 1051 CIC pro oznámení případné překážky 
svěcení a prosím o modlitbu za Tomáše i ostatní bratry. 

 Letní chaloupka pro děti od 7 do 12 let bude od 13. do 18. srpna na Fryšavě. 
 

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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