
29. neděle v mezidobí   Den modliteb za misie 
21. října 2018 

Mše svatá byla obětována za rodinu Neugebauerovu, Rouskovu  
a za novokřtěnce Stelu Marii. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí   –   Památka sv. Jana Pavla II, papeže 
Úterý       –   Památka sv. Jana Kapistránského, kněze 
Středa     –   Památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
Pátek       –   Slavnost Výročí posvěcení kostela 
Neděle     –   30. neděle v mezidobí          

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Na poděkování a za katechumeny 
Středa     17:15  -   Za živou a + rodinu 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e      18:00 – Mše svatá .... 
Pátek       17:15  -   Dětská mše sv.: Za Miloslava Kotíka a jeho rodiče 
Sobota    16:30   -  Mše na ZH: Na úmysl dárce 
Neděle      9:00   -   Za farníky      14:00 – mše svatá se křtem 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby katolických 
misií. 

 V pondělí při mši svaté bude obřad uvedení do katechumenátu. 

 Ve středu bude společenství mládeže – od 18:30 na faře, všichni 
mladí jsou srdečně zvaní. 

 Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. 

 V sobotu 27.10. bude v 10:00 křest Mariany Grundzové. 

 Příští týden se mění čas ze soboty na neděli. 

 Evangelizační projekt Godzone pořádá na Slovensku turné Večerů 
chval – autobus ze Žďáru do Bratislavy pojede v pátek 16.11.  

 "Ježíšova revoluce" cyklus přednášek  ing. Jiřího Šenkýře, 

člena Sekulárního františkánského řádu a bývalého senátora. Promítá 

se Ježíšovo učení do života společnosti? Promění se náš přístup k životnímu 
prostředí po přečtení Laudato si? Termín: středa 24., 31. října, 7. a 14. listopadu 
vždy od 17:00 hodin. Místo: Biskupské gymnázium – kavárna. 

 V pátek po mši sv. u Prokopa bude přednáška a diskuse s Petrem 
Kudelou, zástupce ředitele Telepace. Televize Noe... 
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