
6. neděle velikonoční 
Den modliteb za pronásledované křesťany 

26. května 2019 
Mše svatá byla obětována za farníky a za prvokomunikanty. 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –   Památka sv. Augustina z Cantenbury, biskupa 
Čtvrtek     –   Slavnost Nanebevstoupení Páně – začíná svatodušní novéna 

Pátek        –   Svátek Navštívení Panny Marie 
Sobota     –   Památka sv. Justina, mučedníka 
Neděle    –    7. neděle velikonoční       Den modliteb za sdělovací prostředky        

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí       17:15   -   Za farníky  
Středa         17:15   -   Na úmysl dárce     Vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně 
Čtvrtek        17:00   -   A d o r a c e        
Pátek           17:15   -   Dětská mše sv.:  Za živou a + rodinu 
Sobota        11:00   -   Svatební obřad: Tomáš Jindra a Zuzana Voráčková 
                    12:30   -   Svatební obřad:  Vladimír Ťupa a Jana Hořínková   
                     16:30   -   ZH: Za + Annu Kolbingerovou, živou a + rodinu 
Neděle           9:00   -   Za Františka Pulkrábka a jeho rodiče 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Tuto neděli je sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Děkuji Vám 

za Vaše dary. 

 Dnes v 17 hod bude krátká májová pobožnost a svátostné požehnání. 

 Ve středu bude modlitební společenství mužů – Svatojánské bratrstvo – 

v 18:30. 

 Děkuji všem, kdo o svatojánské pouti pomáhali s proběhem slavnosti: řídili 
dopravu nebo jako pořadatelé... 

 Včera byla první výprava budoucího skautského oddílu Ochránci pramene – 

přišlo asi 28 dětí. Předpokládáme, že oddíl začne činnost v září. Na registraci 
do tohoto oddílu mají tedy čas i ostatní děti, pokud se budou chtít připojit. 

 V sobotu 22. června bude na kněze vysvěcen, dá-li Pán, náš jáhen Štěpán. 
Hned druhý den bude mít primici ve Slavnonicích. Na neděli 23. června jsem 
objednal dva autobusy. Vzadu se již můžete zapisovat, tak abychom měli jasno 
kolik lidí pojede. Odjíždět se bude ve 12:10, mše svatá je ve 14:30, potom bude 
pohoštění pro všechny a cestou zpět krátké zastávky v Kostelním Vydří a u 
pramene řeky Dyje. Návrat ve 20:00. Zveme i děti, mládež... Cena autobusu 
bude asi 200,- Kč, děti pojedou zdarma. 

 

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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