
32. neděle v mezidobí 

11. listopadu 2018 
Mše svatá byla obětována za farníky. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –   Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Úterý        –   Památka sv. Anežky České, panny 
Sobota     –   Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Neděle     –   33. neděle v mezidobí          

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za + rodiče Machovy a Krčilovy 

Středa     17:15  -   Za živou a + rodinu Horníčkovu a dceru Janu 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       18:00 - Mše svatá ve Stržanově  
Pátek       17:15  -   Za rodinu Kabrdovu, Morkusovu a sestru Marii  
Sobota    11:00  -   Svatební obřad: Martin a Karolína  
                16:30  -   Mše na ZH:  Za + Marii a Ladislava Juračkovy a rod. 
Neděle      9:00   -   Za rodiny Kohoutkovy a Skalovy 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes si připomínáme 100 let od konce 1. světové války. Na 
připomínku a k uctění památky všech obětí se rozezní ve 13:30 
všechny zvony v našich kostelích. 

 Přehlídka křesťanských sborů La Festa začíná dnes ve 14 hod. 
v kině. 

 Farní promítání bude dnes v 17:00 na faře. Stručný výběr fotografií 
nám připomene letošní poutě, akce pro děti, expedici a pod. 

 Děkuji mužům za pomoc při práci na Zelené hoře, i maminkám, 
které nám připravily oběd. 

 Od středy do pátku proběhne ve Žďáře nad Sázavou setkání 
zástupců ČBK a církevních škol. Ve středu bude setkání zahájeno 
modlitebním večerem. Od 19:00 - 20:00 hodin proběhne Večer chval 
v  kostele sv. Prokopa. Na tuto modlitbu jste všichni srdečně zváni. 

 Kdo z naší mládeže by se chtěl ještě připojit k cestě na festival 
Godzone Tour v Bratislavě, jsou asi 4 volná místa. Odjezd v pátek 
16.11. v 14:30 od Okresu (městský úřad). Cena: 350,-  

 Návštěva saleziána P. Jaroslava Fogla bude příští neděli v 17 hod. 
Vyprávění o české misii v Bulharsku. 

 
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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