
19. neděle v mezidobí  
 

12. srpna 2018 
Mše svatá byla obětována za naše město, obě žďárské farnosti, za poutníky  

a také za + Radvana Koseka, živou a + rodinu Kosekovu a Bělohlávkovu. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Úterý        –    Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučed. 
Středa      –    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
Čtvrtek     –    Památka sv. Štěpána Uherského 
Neděle     –    20. neděle v mezidobí 
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za + rodiče Juračkovy 
Středa     17:15  -   Na poděkování za 90 let života 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e  
Pátek       17:15  -   Za + kněze P. Stanislava Kryštofa 
Sobota    12:30   -  Svatební obřad: Veronika a Jakub 
                15:00   -  Mše svatá se křtem malé Alžběty Lacinové  
                16:30   -  ZH:   Na úmysl dárce 
Neděle      9:00   -  Za farníky 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkuji otci Josefovi Novotnému za společné slavení i promluvu. Děkuji 

varhaníkům a našemu sboru Fons za doprovod. Děkuji Vám všem za 
společenství modlitby a za Vaše dary na opravy varhan.  

 Zvu Vás na program dnes odpoledne – v 15 hod. bude v bazilice vyprávění 

pana restaurátora Dalibora Michka o našich varhanách. Můžeme se dozvědět 
mnoho zajímavých informací. Potom bude na faře malá ochutnávka vína a 
potom přejdeme na dolní hřbitůvek, kde požehnáme zrestaurované barokní 
sochy z mostu, které budou na krchůvku trvale umístěny. 

 Ve středu – v den slavnosti NPM – bude žehnání květin a bylin. 

 Ve středu po mši svaté bude setkání všech přihlášených poutníků na letošní 
farní pouť do Jiřetína pod Jedlovou. 

 Nikodémova noc je na Zelené hoře ve čtvrtek 16.8. od 20 do 22 hod. 

 V sobotu v 10:00 křest Antonína Pazoura. 

 Ohlášky snoubenců: dne 25. srpna chtějí uzavřít círk. sňatek v naší farnosti tito 
snoubenci: Lukáš Havliš a Michaela Vítková (oba ze Žďáru n/S), dále: Karel 
Šíma (Veselíčko) a Zuzana Belicová (Růžová Dolina, Slovensko) a dále: Radim 
Skoupý (Bystřice n/Pern) a Libuše Jindrová (Nové Město na Mor.). Can 1053 CIC. 

 

 

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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