
Květná neděle (Pašijová) 

Dnes je Světový den mládeže 

 28. března 2021 

  Dnešní mše svatá byla obětována za:  
     16:30 (so) -  Za + Luďka Jebavého  
       7:30        -  Za farníky  
       9:00        -  Za + Stanislava Novotného a Jaroslavu Šipínkovou    (on-line) 

     

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

    Začal Svatý týden 

    Čtvrtek    –   Zelený čtvtek - den ustanovení Eucharistie a svátostného kněžství  

    Pátek       –   Velký pátek - den umučení Pána Ježíše Krista - den přísného postu 

     Sobota      –    Bílá sobota - den modliteb u Božího hrobu 

    Neděle   –    Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  Hod Boží velikonoční 
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za živou a + rodinu Bubeníčkovu  
  Středa     17:15  -  Za Helenu Pospíchalovou, rod. Řádkovu a Řetických 

  Čtvrtek    18:00  -  Za živé i + kněze, kteří působili v naší farnosti   (on-line) 

  Pátek       16:00  -  Obřady Velkého pátku  (on-line) 

  Sobota     20:30  -  Za novokřtěnce  (on-line) 

  Neděle       7:30  -  Za farníky           (on-line) 

                     9:00  -  Za + rodiče Zachovy a Bořilovy   (on-line)              

 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Nedělní mše svatá z baziliky, v 9:00 je přenášena on-line na You Tube: 

https://www.youtube.com/channel/UCoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg   Přenášeny budou 
také všechny obřady Velikonočního Tridua. 

 Na Květnou neděli bude od 15 do 17 hod. v bazilice příležitost ke svaté zpovědi 
(zpovídat bude pan farář Vladimír, P. Miro Kulifaj a P. Jan Peňáz) a také v pondělí od 
16:30 do 18:00 bude zpovídat P. Miloš Kabrda. 

 Pobožnost křížové cesty na Květnou neděli bude soukromě v ambitech Zelené hory 

– od 14 do 17 hod. tam bude služba, která Vám rozdá texty. Obrazy křížové cesty 
jsou z keramiky a vytvořila je paní Jiřina Kohoutková. Děkujeme. 

 Ke svatému přijímání v neděli v 15:00 a v 17:00 hod.  

 Vyzvedněte si v zákristii lístky pro Vaši účast na obřadech – můžete přijít na Zelený 
čtvrtek nebo na Velký pátek. Lístky mají význam pouze pro přehled o počtu 
přítomných. 

 Všechny potřené informace máte ve farním zpravodaji – je vzadu k rozebrání. 
Děkujeme Zbyňkovi Vintrovi a všem přispěvatelům a Vám za případný příspěvek. 
 

             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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