
28. neděle v mezidobí  
14. října 2018 

Mše svatá byla obětována za + Dr. Radslava Kinského  a + zaměstnance. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí   –   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Úterý       –   Památka sv. Hedviky, řeholnice 
Středa     –   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek    –   Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Pátek       –   Památka sv. Pavla od Kříže, kněze 
Neděle     –   29. neděle v mezidobí          Den modliteb za misie 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Na úmysl dárce 
Středa     17:00  -   Za studenty a absolventy BiGy a SŠG, učitele a  
                                zaměstn., za mládež  a také za + Luboše Henzela 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e      18:00 – Mše svatá ve Stržanově 
Pátek       17:15  -   Za + rodiče Součkovy, Limlovy a Janu Veselou  
Sobota    16:30   -  Mše na ZH: Za + Irenu Hoškovou (nedožitých 50 let) 

Neděle      9:00   -   Za rodinu Neugebauerovu a Rouskovu  
 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkujeme trubačům za dnešní doprovod liturgie – Svatohubertskou mši. 

 Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malých dětí: Jindřicha Bílka a Tomáše a 

Lukáše Wimmerových. 

 V 17:00 bude dnes setkání katechumenů. 

 V úterý 16.10. bude Nikodémova noc – od 19 do 21 hod bude adorace na 

Zelené hoře a příležitost ke svaté zpovědi. 
    Ve středu budeme slavit spolu s panem kardinálem Dominikem Dukou výročí 

25 let našich církevních škol, Biskupského gymnázie a SŠG. Je za co děkovat i 

prosit, za tuto dobu absolvovalo na těchto školách studium 1400 a 1500 studentů. 

    Setkání členů pastorační a ekonomické farní rady bude ve čtvrtek 18.10. v 19:15. 

    Na růžencovou pouť, která bude příští sobotu 20.10. je možné se ještě 

přihlásit – do zítřka. Odjíždět budeme od kláštera v 8:00, malá zastávka bude 
v Bystré u Poličky a potom v Lanškrouně. Hlavní pouť bude k Horákové kapli a 
na Mariánskou horu. Návrat po 18 hod. Děti pojedou zdarma... 

    Za týden je misijní neděle – bude sbírka na podporu misií. 

    Příští neděli bude při mši sv. křest malé Stelly Šmerdové.  

    Evangelizační projekt Godzone pořádá na Slovensku turné Večerů chval – 

autobus ze Žďáru do Bratislavy pojede v pátek 16.11. Přihlášky u mne... 

 
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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