
6. neděle velikonoční 

Den modliteb za pronásledované křesťany 

 9. května 2021 

 Mše svatá byla obětována: sobota 16:30 – Za + manžela a rodinu, neděle v 9:00 za farníky . 

                                   

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

    Čtvrtek    –   Slavnost Nanebevstoupení Páně 

    Pátek       –   Svátek sv. Matěje apoštola    Začátek svatodušní novény 

    Neděle    –    7. velikonoční               Den modliteb za sdělovací prostředky 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Na úmysl dárce  
  Středa     17:15  -  Za rodiče Hladíkovy  
  Čtvrtek    17:00  -  A d o r a c e      
  Pátek       17:15  -  Za + Marii Procházkovou, živou a + rod. Ježovu 

  Sobota     17:00  -  Za rodinu Mičkovu a Novotných (poutní na Zelené hoře)   
  Neděle  Mše svatá v bazilice za týden nebude – přenos on-line bude v 9:00 ze ZH 

  Poutní bohoslužby na Zelené hoře:    
  6:00   (P. Vladimír)           –  Za kněze a jáhny žďárského děkanátu 

  7:30   (P. Miloš Kabrda)   –  Za rod. Kabrdovu, Chudíkovu, Leskourovu a Morkusovu    
  9:00   (P. Josef Novotný)  – Za rod Vopálků, Andrlů a Stránských a duše v očistci 
  10:30 (P. Josef Novotný)  – Za Josefa Havelku, rodiče, souroz., Františka Talacka a rod. 
  14:30 (P. Pavel Šenkyřík) – Za Marii a Františka Lojkovy, vnučku Irenu, vnuka Jiřího a +  
                                               manžele Froncovy    

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Nedělní mše svatá v 9:00 bude i v následujících týdnech přenášena on-line na 

farním kanále na YouTube, za týden to bude ze Zelené hory.  

 Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce věnované na podporu  
pronásledovaných křesťanů. 

 Odpoledne ve 14:30 bude křest malé Liliany Babákové. 

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

 Dnes se sejdou prvokomunikanti v 17:00 hod. Setkání začne v bazilice „Májovou 
pobožností“ na kterou zvu také ostatní.  

 Svatojánská pouť: všechny letošní poutní bohoslužby budou pod širým nebem na 
pódiu, kostel je kvůli opravám uzavřen do konce června. Při pouti bude sbírka na 
opravy Zelené hory. Děkuji Vám za Vaši pomoc. 

 V pátek 14.5. bude v bazilice Večer chval. Modlitba se zpěvy začne v 19:00. Všichni 

jsou srdečně zváni, zvláště mladí. Během modlitby se bude zpovídat.  

 Ohlášky snoubenců: dne 22. května chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito 
snoubenci: Sandra Hanychová (ze Žďáru nad Sázavou) a Francisco José Cea 
Asencio (Salvador). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 církevního 
práva pro oznámení případné překážky sňatku. Prosíme o modlitbu za snoubence.   
           
 

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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