
17. neděle v mezidobí  

 

28. července 2019 

Mše svatá byla obětována za živou a + rodinu Kabrdovu a Cempírkovu. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Pondělí     –    Památka sv. Marty 

Úterý         –    Památka sv. Petra Chrizologa, biskupa a učitele církve 

Středa       –    Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Čtvrtek      –    Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa 

Pátek         –    První pátek v měsíci  
Sobota      –    Památka sv. Gorazda a druhů 

Neděle      –    18. neděle v mezidobí 
 
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
Pondělí    17:15   -   Za + otce a celou živou a + rodinu 

Středa      17:15   -   Na poděkování 
Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e        
Pátek        17:15   -   Za rodiče Smolíkovy, Sedlákovy a Pochopovy 

Sobota     16:30   -   ZH: Za rodinu Bruknerovu, Horníčkovu, Koubkovu a ++ 

Neděle       9:00   -   Za farníky 
 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes odpoledne budeme v 15 hod. slavit poutní mši svatou ke cti sv. 

Anny na Cikháji. Mše svatá bude v sále obecního úřadu. Jste srdečně 
zváni na mši svatou i na malé občerstvení po mši.  

 Setkání poutníků, kteří s námi pojedou v srpnu na pouť ke sv. Alžbětě 
Durynské z maďarského Szároszpaták do Košic bude v neděli           
4. srpna v 17:00 na faře. 

 Prosím muže, kteří by mohli v tomto týdnu pomoci s výkopem na ZH, 
aby se přišli domluvit do zákristie. Bude to v pondělí, ve čtvrtek nebo v 
pátek (podle toho, kdy dorazí bagr).  
Děkuji také všem, kdo minulý týden pomohli škrábat, malovat a 
uklízet a sekat trávu.  

 Od září začne Seminář obnovy v Duchu svatém - cílem semináře je 
prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak 
žít křesťanský život v síle Ducha svatého. Součástí semináře budou 
krátké přednášky, společná modlitba, rozjímání Božího Slova. První 
setkání 8. září. 

 

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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