
4. neděle postní  
31. března 2019 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Úterý      –    Památka sv. Františka z Pauly, poustevníka 
Pátek      –    První pátek v měsíci 
Neděle    –    5. neděle postní   

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí    17:15   -   Na úmysl dárce 
Středa      17:15   -   Za + Miloslava Malce 

Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e      18:00 – Mše sv. ve Světnově  
Pátek         8:00    -   Za + Josefa Hampejska, sestru Marii a oboje rodiče 
                  17:15  -   Bohoslužba slova se sv. přijímáním 
Sobota     16:30   -   ZH:  Za + Danku Strejčkovou, živou a + rodinu 

Neděle        9:00  -   Za Zdeňka a Milana Krejčích, jejich rodiče a Františka  

                                                                                               Šustra 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Pobožnost křížové cesty dnes povedou muži. Zvu ale všechny na 
dnešní modlitbu v 15:00. 

 Děkuji všem, kdo nám včera pomohli s úklidem kolem poutního 
kostela na Zelené hoře. Přišlo asi 40 lidí. 

 Do ankety o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za 
rok 2018 byl nominován farní kostel v Lomnici u Tišnova. 
Hlasování je formou smsky. Na nástěnce je text zprávy a číslo, na 
které se to odesílá. Pokud byste mohli soutěž podpořit, budu Vám 
vděčný a farnosti Lomnice by to pomohlo. Předem Vám děkuji i 
jménem otce Ervína Jansy. 

 Na první pátek bude ranní mše svatá v 8:00, potom celé dopoledne 
budeme navštěvovat nemocné. Večer bude bohoslužba slova. 

 Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, 
které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí - 13. dubna 
Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Dopolední přednášky budou na 
témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání... 

 Na národní pouť do Říma letecky se již přihlásilo 8 poutníků. 

Připomínám, že pouť bude od 11. do 15.11. a cena je 12.000,- Kč. 
 
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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