
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
 Hod Boží velikonoční   

21. dubna 2019 
Mše svatá byla obětována za + Františka Pešla, rodinu Pešlovu a Lemperovu. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Celý týden je Oktáv velikonoční 

Úterý       –    připomínka sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
Středa     –    připomínka sv. Jiří, mučedníka  
Čtvrtek    –    připomínka sv. Marka, evangelisty 
Neděle    –    2. neděle velikonoční    Svátek Božího milosrdenství 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí       9:00   -   Na úmysl dárce  
Středa       17:15   -   Za + rodiče Fialovy, prarodiče Fialovy a Pikulovy   
Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e   18:00 – Mše svatá v České Mezi 
Pátek         17:15   -   Dětská mše sv.: Za obrácení v rodině 
Sobota      11:30   -   Svatební obřad:  Miloš a Lenka 
                  13:00   -   Svatební obřad:  Libor a Dagmar 
                  14:30   -   Svatební obřad:  Miroslav a Johana 
                  16:30   -   ZH:    Za dar jednoty křesťanů   
Neděle        9:00  -   Za farníky 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy varhan. 

 Dnes bude otevřený kostel od 14 do 16 hod. 

 V sobotu 27. dubna bude v 9:00 křest malého Jiřího Poláka. 

 Příští sobotu bude při mši svaté na Zelené hoře zpívat známá ekumenická 
hudební skupina Jizeroš. Hrají pro radost a ke slávě Boží -  křesťané katoličtí i 
evangeličtí, kdysi hlavně z Liberecka a Jablonecka, dnes mají členy z celé 
republiky. Tzv. Viničná mše, kterou budou hrát a zpívat je jejich tvorbou a 
nástrojové obsazení je také zajímavé: kontrabas, 12-ti strunná kytara, kytara, 5-
ti strunné banjo, mandolína, flétna, někdy alt saxofon.  

 Příští neděli bude při mši svaté křest malých dětí: Františka Krejčího a Beaty 

Míčkové. 

 Příští neděli představíme naše letošní prvokomunikanty. 

 Tento týden v Paříži zemřela paní hraběnka Thamar Kinská. Rekviem bude 

v sobotu 11. května v 15:00 v bazilice. 

 Svatojánské bratrstvo bude ve středu v 18:30. 

 
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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