
25. neděle v mezidobí  
23. září 2018 

Mše svatá byla obětována za Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a 
Chvátalovu. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Středa      –   Památka sv. Kosmy a Damiána 
Čtvrtek     –   Památka sv. Vincence z Pauly 
Pátek        –   Slavnost sv. Václava, mučedníka   státní svátek 
Sobota     –   Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů 
Neděle     –    26. neděle v mezidobí   

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15   -   Za + Luďka Jebavého 
Středa     17:15   -   Za + Zdeňka Křehlíka a za živou a + rodinu, za národ, za  

                                           mládež, za rodiny a za církev 

Čtvrtek   17:00   -   A d o r a c e      18:00 – Mše svatá v České Mezi 

Pátek        9:00   -   Za politiky a státníky a za všechny kdo vládnou 
Sobota    12:30   -   Svatební obřad:  Vendula a Milan 

                 16:30  -  Mše na ZH:  Za nemocnou osobu a + Boženu Kamarádovou  

Neděle      9:00  -   Za farníky 
 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes byla sbírka na potřeby 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. Puls je způsob jak podpořit naši nebo jinou farnost pravidelným, třeba nepatrným 
sponzorským darem. Prosím, brožurky, které dnes dostanete si pročtěte. 

 Dnes ve 14:30 bude křest malé Kláry Marie Koňaříkové a Anežky Kejdové. 

 Dnes v podvečer v 18:00 se uskuteční promítání a vyprávění Anežky Miškovské, 
která byla v létě 2 měsíce v komunitě sester ve Španělsku. 

 Ve středu zde bude slavit mši svatou emeritní arcibiskup portlandské arcidiecéze 
ve státě Oregon, Mons. John Vlazny, Narodil se v roce 1937 v Chicago v rodině 

českých přistěhovalců z jihočeského Ševětína.  

 Ve středu po mši svaté nebude breviář ale v 18:30 bude opět svatojánské bratrstvo. 

Zvu všechny muže na toto modlitební společenství. 

 Katecheze Dobrého Pastýře pro předškolní děti (děti od 3let, možno vzít s sebou i 

děti starší 1-3 třída), budou probíhat každou středu od 16.hodin. 1. setkání je ve středu 
26.9. v 16hodin v křesťanské školce Hvězdička (Orlovna).  

 V pátek – na sv. Václava - bude mše svatá jako v neděli. Po mši svaté bude křest 
malého Vojtěcha Miškovského. 

 Příští neděli bude svatováclavská pouť ve Světnově – mši svatou ve 14 hod. bude 
slavit P. Sylwester Jurczak. 

 

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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