
7. neděle velikonoční   

Den modliteb za sdělovací prostředky 
24. května 2020 

Mše svatá byla obětována za Jana a Růženu Roučkovy z Kláštera. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

  Pokračuje svatodušní novéna… 

  Úterý        –    Památka sv.  Filipa Neriho, kněze 

  Středa      –    Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

  Pátek       –     Památka sv. Pavla VI, papeže   (Giovanni Battista Montini) 

  Sobota     –    Svátek sv. Zdislavy, patronky rodin  
  Neděle     –    Slavnost Seslání Ducha svatého   

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí   17:15  -  Za farníky  
 Středa     17:15  -  Za + kněze P. Valeriána Bugela a + spolužáky 

 Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e         

 Pátek       17:15  -  Na poděkování za 90 a 80 let života 

 Sobota    14:00  -  Svatební obřad:  
                 16:30  -  ZH: Za Josefa Havelku, rodiče a sourozence, Františka Talacka, rodinu a ++ 

                          18:30  -  poutní mše svatá v Křižanově – pouť farnosti ke sv. Zdislavě 

 Neděle      9:00  -  Za farníky a za nově pokřtěné   On-line přenos  

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes ve 14:30 bude křest malé Magdalény Pospíchalové. 

 Ve středu bude společenství mužů – Svatojánské bratrstvo. Muži, otcové i 
dědečkové jsou zváni k modlitbě. Začne v 18:30 v křížové chodbě. 

 Ve čtvrtek se bude instalovat nově opravené sousoší kalvárie. 

 V pátek chceme uspořádat výlet pro školáky, skauty i ministranty.  
Pojedeme na Moravu, na Pouzdřanskou step a Pálavu. 

 Pouť do Křižanova: 

 Odložený křest našich dvou katechumenů, Ondřeje a Hany, proběhne příští 

neděli na Svatého Ducha při mši svaté. 

 Ohlášky snoubenců: v sobotu 30.5. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší 
farnosti tito snoubenci: Kryštof Pavlíček a Kinga  a ve stejný den také František 
Mazura a Veronika Šulcová (Zr). Can 1053 CIC.  

 Milí chlapi, na Zelené hoře budeme kopat výkopy pro elektřinu a kanalizaci. 
Pracovat budeme celý příští týden od pondělí do soboty - pokud to počasí 
dovolí. Pokud můžete přijít (i odpoledne), dejte mi vědět, kdy a v kolik hodin by 
se vám to hodilo a domluvíme se. Děkuji. 
Michal Berger - tel: 733 565 179. 
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