
7. neděle velikonoční  

Den modliteb za sdělovací prostředky 

2. června 2019 
Mše svatá byla obětována za Františka Pulkrábka a jeho rodiče. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí    –   Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

Středa      –   Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek     –   Památka sv. Norberta, biskupa 

Pátek        –   První pátek v měsíci 

Neděle    –    Slavnost Seslání Ducha svatého 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí     17:15   -   Na poděkování za 30 let společného života a prosba o požehnání 
Středa       17:15   -   Za + Aloise Novotného a rodiče 
Čtvrtek      17:00   -   A d o r a c e      18:00 – Mše svatá ve Světnově   
Pátek         17:15   -   Za + rodiče Pospíchalovy 
Sobota      16:30   -   ZH: Za živé a zemřelé obyvatele Žďáru n/Sáz 
                  20:00   -   VIGILIE:  Za živou a + rodinu a na úmysl dárce (Rajský dvůr) 

Neděle        9:00   -   Za farníky 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes ve 14:30 křest malých dětí: Sofie Smolíkové, Terezky Janů, Dominiky Zaťkové. 

 Při sbírce minulou neděli pro křesťany na Blízkém Východě se vybralo 20.000,- Kč. 

 Zvu Vás na koncert duchovní hudby na Zelené hoře – ve středu 5. června v 19:00. 
Účinkovat budou sbory Novocantus z Nového Města na Mor. a Castello in aria.. 

 V pátek večer v 18:30 v kulturním domě v Herálci bude muzikál „Nestříhat“ – o 

Samsonovi – Luděk Strašák a 25 mladých herců ze Zbraslavi a Zbýšova. 

 Na první pátek budeme navštěvovat naše nemocné. 

 Příští sobotu v 11:00 křest dětí: Marka Kutílka, Anny M. Dvořákové a Elišky Hořínkové. 

 Příští neděli bude sbírka na charitativní účely. 

 Za týden – v neděli 9. června bude v 15:00 pouť ve Stržanově ke sv. Antonínovi. 

 Puťák pro děti a mládež od 11. let bude od neděle 30.6. do čtvrtka 4.7. Info u mne. 

 Expedice pro mládež od 16. let bude od 17 do 26.7. do Srbska a Bulharska. 

 V neděli 23. června jedeme na primici našeho jáhna Štěpána do Slavonic. Zapisujte 

se na seznam do autobusu. Odjíždět se bude ve 12:10, mše svatá je ve 14:30. 

 Ohlášky snoubenců: dne 15. června chtějí uzavřít církevní sňatek David Kintr 

(Bystřice n/Pern) a ve stejný den: Jitka Krčálová (Polnička) a ve stejný den: Vítězslav 
Klepetko (Ždírec n/Doubr) a Anna Kratochvílová (Polná). 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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