
Slavnost Nejsvětější Trojice  
16. června 2019 

Mše svatá byla obětována za rodinu Řádkovu a Řetických. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Středa      –   Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Čtvrtek     –   Slavnost Těla a Krve Páně     (+ průvod Božího Těla) 
Pátek        –   Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Sobota     –   Památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků 
Neděle     –   12. neděle v mezidobí 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí     17:15   -   Za farníky 
Středa       17:15   -   Za živou a + rodinu Novotných a Klamertových 
Čtvrtek      17:15   -   Boží Tělo:  Na poděkování   
Pátek         17:15   -   Na úmysl dárce 
Sobota      16:30   -   ZH: Za + Jaroslava Krčila 
Neděle        9:00   -   Za farníky 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes je pouť v České Mezi. Mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice bude 

v 15:00 hod. 

 Dnes je také Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod. Nejprve 

budu zpovídat děti před prázdninami. 

 Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitu – vybralo se 

17.000,- Kč. 

 Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek při mši svaté v 17:15. Potom 

krátký průvod Božího Těla na rajský dvůr. Zvu všechny družičky do průvodu 
s květinami. 

 Jáhenské a kněžské svěcení bude v sobotu 22. června v 9:00 v brněnské 

katedrále sv. Petra a Pavla. 

 Primiční mši svatou bude slavit novokněz Štěpán ve Slavonicích v neděli 23.6. 

ve 14:30. Autobusy budou odjíždět ve 12:10 od Kláštera a ve 12:15 od kašny 
pod náměstím. 

 Děkovnou mši svatou bude slavit v pátek 28.6. na slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova v 17:15¨v bazilice. Potom bude oslava na rajském dvoře. Sbírka 
na dar pro primicianta bude při této děkovné mši svaté, nikoli předem, protože 
nyní je několik sbírek za sebou. 

 Ve středu po nešporách bude setkání pomocníků na děkovnou mši sv. 

 Příští neděli bude sbírka na bohoslovce. Děkuji že na to budete pamatovat. 

 Dnes poslední den přihlašování na puťák. 
 

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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