
 

24. neděle v mezidobí  
16. září 2018 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –   Památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučed. 
Čtvrtek     –   Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong   

                                      Ha-sanga a druhů, mučedníků 
Pátek        –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Neděle     –    25. neděle v mezidobí   

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15   -   Za + Věru Lacinovou a + Marii Muchovou 
Úterý       17:00   -   Za dárce a dobrodince (P. Pavel Kafka – pouť donátorů) 
Středa     17:15   -   Na poděkování za 10 let manželství 

Čtvrtek   17:00   -   A d o r a c e       18:00 – Mše svatá v  
Pátek      17:15   -   Za + sestru Marii a + bratra Pavla 
Sobota    11:00  -   Svatební mše sv.:  Martina a Filip  
                12:30   -   Svatební mše sv.:  Maruška a Vladimír  

Sbor Svatopluk 16:30  -   Mše sv. na ZH:  Za živou a + rod. Švaňhalovu a Spurných  

Neděle      9:00  -   Za Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malého Kryštofa Záleského. 

 Dnes v 17:30 bude první společné setkání katechumenů. 

 Dnes večer od 19 do 21 hod. bude na Zelené hoře Nikodémova noc. 

 Výuka náboženství: od tohoto týdne se již bude vyučovat ve všech našich školách. 
Rozvrh je na vývěsce. Připomínám, že od letošního roku se začne vyučovat 
náboženství také na státním gymnáziu.  

 Orel a Mladí lidovci Vás zvou na přednášku Marka Orka Váchy v rámci 
přednáškového cyklu Křesťanské kořeny. „Hodnoty země“ - přednáška se uskuteční ve 
čtvrtek 20.9. v 18:00 v Orlovně.  

 Společenství mládeže – ve středu v 18:30. 

 Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské 
diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží, život v naší diecézi a také ekonomicky 

podpoříte naši farnost. Seznamte se s projektem Puls... Moc děkuji všem, kdo se již 
stali členy společenství Puls.  

 V pátek 21.9. budou zvonit po celé Evropě zvony od 18 do 18:15 – Mezinárodní den 
míru. V roce 2018 si připomínáme sto let od konce první světové války, začátek 

Třicetiletá války v roce 1618 a i její konec v roce 1648. Nezapomeňme nikdy hodnotu 
drahocenného míru, pro nás všechny. 

 Příští neděli v 11:00 bude biskup Vojtěch slavit mši svatou v Jamách – potom požehná 
na vrcholu kopce Vejdoch kříž – strom života. 

 

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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