
2. neděle velikonoční    

Neděle Božího milosrdenství 

 11. dubna 2021 

  Dnešní mše svatá byla obětována za:  
     16:30 (so) -   Za rodiče a prarodiče Fialovy a Pikulovy 

       7:30        -   Za farníky  
       9:00        -   Za živé a + rodiny Bláhovy, Strakovy a na poděkování   (on-line) 
     

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

    Pátek     –    Památka sv. Bernadetty Soubirousové, panny 

    Neděle   –    3. velikonoční    
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí  17:15  -  Za rodinu Peškovu, Nedvědovu a Patlokovu 

  Středa    17:15  -  Za + rodiče Jana a Ludmilu Pospíchalovy a Vítu Pospíchalovou  

  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e   
  Pátek      17:15  -  Na poděkování za 60 let společného života  
  Sobota    16:30  -  Za + tetu Jarušku  

  Neděle      7:30  -  Za farníky            
                    9:00  -  Za rodinu Stránských a Černých   (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    

 Děkuji Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce na opravy varhan a na 
nové lavice - vybralo se 34.000, - Kč. 

 Ke svatému přijímání je možné přistoupit dnes v 15:00 hod. 

 Dnes, v neděli se sejdou prvokomunikanti s rodiči – v 16:00 v bazilice. 

 Rozeberte si pro svou potřebu tuby s desinfekcí.  

 Děti, můžete přinést do zákristie Vaše postní kasičky – děkujeme za 
drobné dary pro chudé a potřebné. Předáme Charitě. 

 Nikodémova noc bude v pátek 16.4. od 19 do 21 hod v bazilice. 

 Modlitba růžence se v době letního času posouvá na 20:00. Tedy denně 
se modlíme růženec v křížové chodbě ve 20:00. 

 Tento týden se začne rozebírat mramorová dlažba v kostele na 
Zelené hoře. Bude se odvážet pouze do ambitů. Pracovat se bude od 
úterka a prosím muže o pomoc. Přihlaste se, kdo by mohl přijít. 

 Prosím, věnujte pozornost myšlence financování farností Puls. 
Pročtěte si dopis, který dnes dostanete. 
 

             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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