
Slavnost Nejsvětější Trojice 

 30. května 2021 

 Tato mše svatá byla obětována za:   
   So     16:30    -    Za + maminku Růženku 
   Ne       9:00    -   Za rodiče Šustrovy a Bártovy  

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

    Pondělí    –   Svátek Navštívení Panny Marie 

    Úterý        –   Památka sv. Justina, mučedníka 

    Čtvrtek     –   Slavnost Těla a Krve Páně   "Boží Tělo" 

    Pátek        –   První pátek v měsíci 
    Sobota     –   Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka  
    Neděle    –    10. neděle v mezidobí  

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    17:15   -   Za živou a + rodinu Kohoutkovu a Skalovu  
  Středa      17:15   -   Na úmysl dárce  
  Čtvrtek     17:15   -   Na poděkování za dar Eucharistie                 
  Pátek        17:15   -   Za uzdravení nemocného dítěte  
  Sobota     13:00   -  svatební obřad: Zdeněk a Kateřina 

                   16:30   -   Za živou a + rodinu Bečkovu, uzdravení ran, vztahů a za odpuštění 
  Neděle       9:00   -    Za farníky 

 
 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Tuto neděli budeme přenášet naposledy mši svatou on-line. Děkujeme všem 

technikům. 

 Dnes, v neděli v 15:00 bude poutní mše svatá v České Mezi u kaple Nejsvětější 

Trojice. 

 Naši prvokomunikanti a jejich rodiče se sejdou dnes v 17:00 – zahájíme Májovou 

pobožností v bazilice. Katecheze bude pokračovat v křížové chodbě. 

 Ve čtvrtek bude slavnost Těla a Krve Páně. Děti, hlavně děvčata – družičky – si 

mohou připravit květy na průvod Božího Těla. Půjdeme do rajského dvora ke 
Studniční kapli. 

 Ohlášky snoubenců: dne 12. června chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito 

snoubenci: Václav Sitař (Žďár) a Barbora Filipi (Radňovice). Can 1053 CIC. 

 V sobotu 5.6. potřebujeme pomoc několika mužů, pojedeme pro trubkové lešení. 

Sraz v 8:00 (pojedeme do Nového Veselí). Stavět se bude pak od 7. do 11. června. 
Moc by nám pomohla pomoc ochotných mužů. Tento týden v pondělí, úterý a ve 
středu budeme upravovat rajský dvůr (chodníčky) prosím o pomoc mládež a ženy. Na 
termínu možné pomoci se prosím předem domluvte s Michalem (tel.: 733 565 179). 

 Mons. Jan Peňáz zve na příští neděli 6. června k modlitbě ke kříži na Vejdochu, nad 
obcí Jámy na krátkou adoraci v 18:30, zakončenou eucharistickým požehnáním 
ohroženým lesům a celému kraji. 

 
 
 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz    
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