
2. neděle v mezidobí  

 

19. ledna 2020 

Mše svatá byla obětována + Josefa Růžičku a oboje rodiče. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

                     Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů 

  Pondělí     –   Památka sv. Fabiána, papeže a Šebestiána, mučedníků 

  Úterý         –   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

  Středa       –   Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka   
  Pátek        –   Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

  Sobota      –   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

  Neděle      –   3. neděle v mezidobí   -   Neděle Božího Slova    
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí    17:15  -   Za rodiče Vášovy a rodiče Košínkovy 

 Středa      17:15  -   Za rodinu Kabrdovu, Morkusovu a sestru Marii 
 Čtvrtek     17:00  -   A d o r a c e       18:00  -  Mše svatá v České Mezi  
 Pátek        17:15  -   Za ... 
 Sobota      16:30  -   ZH:  Za rodinu Mičkovu a Novotných 

 Neděle        9:00   -  Za farníky 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes ve 14:30 bude křest desetileté Hany Krškové. 

 V 15:00 bude první setkání letošních prvokomunikantů s jejich rodiči v 
křížové chodbě. Bude Vás očekávat paní katechetka a bude zapisovat 
děti do seznamu. 

 Ohlášky snoubenců: dne 8. února chtějí uzavřít církevní sňatek v naší 
farnosti tito snoubenci: Milan Nedělka, Světnov a Tereza Chybová, Žďár 
n/S. 2. Can 1053 CIC. 

 Příští neděle bude slavena jako Neděle Božího Slova. Papež František 

vydal motu proprio, kde se praví: Ustanovuji tímto 3. neděli v mezidobí jako 

neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci.  Kéž díky 
neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s 
Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných časech: „Vždyť je ti to slovo velmi 
blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14).  

Proto po promluvě bude příští neděli požehnání všem našim lektorům.  

 I dnes jste srdečně zváni do farní kavárny. 

 Přečíst pastýřský list arcibiskupa Jana… 
 

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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