
7. neděle velikonoční 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

Den modliteb za sdělovací prostředky 

 16. května 2021 

 Tato mše svatá byla obětována za:   
So  17:00  -  Za rodinu Mičkovu a Novotných 

Ne  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 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

    Čtvrtek    –   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

    Pátek       –   Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály 

    Sobota    –   Památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 

    Neděle    –    Slavnost Seslání Ducha svatého 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15   -   Za Jana Urbana, sestru Annu a rodiče  
  Středa      17:15   -   Za Miloslavu a Stanislava Jouklovy  
  Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e                 18:00 - mše svatá ve Stržanově 

  Pátek        17:15   -  Za rodiče Elerovy 

  Sobota     14:00   -  Svatební mše svatá za Sandru a Francisca José 

                    20:00   -  Za živou a + rodinu Chlubnovu a Fňukalovu 

  Neděle        9:00   -  Za farníky  

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

farním kanále na You Tube.  

 Děkuji celebrantovi této mše svaté …………, jáhnovi, akolytům, ministrantům, paní 

varhanici a sboru, našim technikům, zvukařům, mužům i ženám za přípravu pódia a 
přípravu pouti a Vám všem za modlitbu i dary při dnešní sbírce na náročné opravy, 
které zde pokračují. 

 V ambitech kostela jsou stánkaři, kde si můžete zakoupit knihu nebo nějakou 

památku na pouť. Stánek tam má také chráněná dílna ČESVEL z Brna, která vyrábí 
upomínkové předměty - ikony a obrazy svatých. Podpořte činnost jejich klientů 
zakoupením výrobků, které sami malují a vyrábějí. 

 Po odpolední mši svaté bude Májová pobožnost, pří které požehnáme 

zrestaurovaný obraz Panny Marie ze Zelené hory. 

 Dnes večer bude v bazilice Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. bude adorace a 

příležitost ke svaté zpovědi. 

 Příští sobotu se sejdou starší biřmovanci v 18:00 v křížové chodbě. 

 Příští sobotu budeme slavit Vigílii slavnosti Seslání Ducha svatého – mše svatá 

bude ve 20:00 a pokud bude příhodné počasí bude na rajském dvoře, jinak v bazilice. 

 Příští neděli bude sbírka na charitu. Děkuji Vám.         
 

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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