
Slavnost Seslání Ducha svatého 

 23. května 2021 

 Tato mše svatá byla obětována za:   
   So     20:00    -   Za živou a + rodinu Chlubnovu a Fňukalovu 

   Ne       9:00    -   Za farníky  
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

    Pondělí    –   Památka Panny Marie, Matky církve 

    Středa      –   Památka sv. Filipa Neriho, kněze  
    Čtvrtek     –   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

    Sobota     –   Památka sv. Pavla VI., papeže  

    Neděle    –    Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15   -   Za + rodiče a bratra, +++, za dar zdraví a a Boží požehnání 
  Středa      17:15   -   Za rodinu Kasalovu, Škraňkovu a Hrabákovu 

  Čtvrtek     17:00   -   A d o r a c e                  
  Pátek        17:15   -   Za nová kněžská a řeholní povolání v naší vlasti  
  Sobota     16:30   -   Za + maminku Růženku  
  Neděle       9:00   -  Za rodiče Šustrovy a Bártovy  

 

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

farním kanále na You Tube. Pokud to situace umožní, pak poslední přenos bude 
příští neděli. Viz dopis našich biskupů. 

 Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na charitativní účely. 

 Dnes odpoledne 14:30 bude křest malého Ondřeje Kabelky. 

 Hned potom, v 15:00 lze přistoupit ke svatému přijímání - kdo ze zdravotních 

důvodů nemohl na mši svaté.  

 Mladší biřmovanci se sejdou v 17:00 – zahájíme Májovou pobožností v bazilice – 

zvu i ostatní. Katecheze bude pokračovat v křížové chodbě. 

 Ve středu v 18:30 se sejde společenství mužů k modlitbě – Svatojánské bratrstvo. 

 V pátek 28.5. bude v bazilice Noc kostelů. V 18:30 bude zahájení, od 19 do 20 bude 

hrát naše dětská schola s krátkým duchovním zamyšlením. Od 20 do 21:  Příběh o 
zakládání českých a moravských cisterciáckých klášterů: Mgr. Zbyněk Vintr.  

 V sobotu bude druhá pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova. Mše svatá tam bude v 

17:00. Zveme na pěší pouť 11 km ze Skleného n/Osl. Sraz ve 13:00. Vlakové spoje a 
další informace jsou na plakátku. 

 Příští neděli bude při mši svaté křest Jáchym Majerčíka. Odpoledne bude poutní 

mše svatá u kaple v České Mezi. 

 Ohlášky snoubenců: dne 5.6. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito 

snoubenci: Zdeněk Lacina (Vepřová) a Kateřina Sobková (Žďár n/S). Ohlášky 
snoubenců se vykonávají dle can 1053 pro oznámení případné překážky sňatku, 
Prosím o modlitbu za tyto 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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