
4. neděle velikonoční 
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

 

22. dubna 2018 
Mše svatá byla obětována za rodinu Kubešovu, Kubíkovu a Strážnickou.  

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí     –    Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
Úterý         –    Památka sv. Jiří, mučedníka 
Středa       –    Svátek sv. Marka, evangelisty 
Neděle      –     5. neděle velikonoční    
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za + Boženu Tomkovou 

Středa     17:15  -   Za + Jaroslava Vábka z Polničky 

Čtvrtek    17:00  -   A d o r a  c e     18:00  -  Mše svatá v České Mezi  
Pátek       17:15  -  Za Václava Kosoura, živou a + rod. Pochopovu a Chvátalovu 

Sobota    11:00  -   Svatební obřad: Štěpán a Klára 
                 16:30  -  ZH:  Na poděk. za 30 let společného života a za zdraví 

Neděle        9:00  -   Za farníky 
 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na podporu křesťanských 
komunit v zemích Středního východu – vybralo se 16.800,- Kč. 

 Děkuji Vám také za dary na křesťanskou školku Hvězdička – vybralo se 

6.000,- Kč. Školka zahájí provoz od září a na docházku je zapsáno prvních 5 
dětí. Rodiče, zapisujte své děti do Hvězdičky. 

 Dnes ve 14:00 bude křest malé Anny Marie Kabrdové. 

 V 15 hod bude setkání prvokomunikantů na faře. 

 Ostatky služebníka Božího kard. Josefa Berana budou uloženy zítra v kapli 

sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

 Tlumočím pozvání vedení BiGy na přednášku P. Mgr. Libora Všetuly, SDB - 
„Rozumět internetovým dětem“ – velmi vhodné pro rodiče a vychovatele: co 
je dobré vědět abychom ve výchově dětí v digitální době obstáli jako rodiče? 
V úterý 24. dubna 2018  v 19 hod. na BiGy. 

 V sobotu 5. května bude v bazilice koncert Evy Urbanové, jedné z předních 

českých operních pěvkyň a sopranistek. Lístky prodávají pořadatelé festivalu 
Pardub. hudební jaro za 400,- Kč. Vy je ale můžete koupit se slevou - příští 
neděli po mši svaté za 300,- Kč. 

 Stále je možné se hlásit na puťák, který bude pro mládež od 12. let od 9. do 

12. července – Brdy. 
 

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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