
3. neděle v mezidobí  
27. ledna 2019 

Mše svatá byla obětována za uzdravení dcery Jindry. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí   –    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Čtvrtek   –    Památka sv. Jana Boska, kněze 
Pátek      –    První pátek v měsíci 
Sobota   –    Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Neděle    –    4. neděle v mezidobí  (památka sv. Blažeje, biskupa a mučed.) 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:00  -  Na poděkování za dar víry a za rod Roseckých a Špinarovu 

Středa     17:15  -  Za + maminku Ludmilu Švandovou 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       
Pátek         8:00  -   Za + jáhny, kněze a biskupy  
                 17:15  -   Bohoslužba slova se svatým přijímáním 
Sobota     16:30  -   ZH:  Za život víry v rodinách a výchovu dětí ve víře 
Neděle       9:00  -   Za farníky 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne bude křest dětí: Elišky Mokré a Alexe Pavlíčka. 

 Dnes v 17:00 setkání katechumenů. 

 Společenství mužů – „Svatojánské bratrstvo“ bude ve středu 
30. ledna v 18:30. Srdečně zvu všechny muže. 

 Rekolekce našeho děkanství bude v čtvrtek v Novém Mstě na 
Mor. Mše sv. v 8:30. 

 Na první pátek dopoledne budeme navštěvovat naše nemocné. 

 V sobotu bude na Zelené hoře mše sv. ze svátku Hromnic, při mši 
svaté bude žehnání svící. Mši svatou bude mít P. Blažej. 

 Příští neděli bude při mši svaté křest Josefa Vojtěcha Tulise, po 
mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání. 

 Příprava na 1. svaté přijímání začne příští neděli 3. února v 15:30 
hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče. 

 V naší farnosti vybrali koledníci 87.000,- Kč. Tlumočím 
poděkování. Z naší farnosti je již 20 členů fondu Puls. Děkuji 
nejenom za jejich dar ale také za to, že podpořili tento projekt. 

 

 

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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