
2. neděle velikonoční     
Svátek Božího milosrdenství  

28. dubna 2019 
Mše svatá byla obětována za farníky. 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

Středa     –    Památka sv. Josefa, dělníka 
Čtvrtek    –    Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Pátek       –   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Neděle    –    3. neděle velikonoční     
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí       8:30    -    Poutní mše sv. v bazilice – poutníci ze Slovenska (TV Lux)  
                  17:15   -   Na poděkování za 30 let manželství a za rodinu  

                                        Pešlovu a Šírovu 
Středa       17:15   -   Za nová kněžská a řeholní povolání v naší zemi 
Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e     18:00 Světnov - růženec u kaple 

Pátek         17:15   -   Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy 
Sobota        9:30     -   Poutní mše svatá v bazilice – poutníci z Luk n/Jihl. 
                  16:30   -   ZH:    Za rodinu Ubrovu a Vintrovu   
Neděle        9:00  -   Za rodiny Kubíkovu, Kubišovu, Krábelovu, Strážickou  

                                                                                               a Emu Kolárovou 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy varhan – 

vybralo se 39.800,-Kč. 

 V úterý bychom rádi zaseli zbytek trávy na Zelené hoře a dokončili úpravy 

poutní louky – prosíme o pomoc, od 16 do 18 hod.  

 Ve středu 1. května bude prosebná pěší pouť za déšť k Panně Marii 

Studniční. Můžete se připojit k této pouti ve dvou proudech: 1. proud vyjde z 
Radešínské Svratky v 9:15  (8.30 mše svatá) a půjde se přes Slavkovice, 
Vysoké, Zelenou horu. 2. proud půjde z Nového Veselí  ve 12:00 a půjde přes 
Budeč, ke sv. Prokopovi 13.30. V 15.00 bude v bazilice májová pobožnost a mši 
sv. v 17:15 hod. slouží P. Miloš Kabrda. 

 Na první pátek budeme navštěvovat nemocné. 

 Ohlášky snoubenců: dne 11. května chtějí uzavřít církevní sňatek v naší 

farnosti: Filip Kašpárek (Žďár n/S 2) a Kateřina Jamborová (Branišov). Can. 
1053 CIC. 

 

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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