
  3. neděle v mezidobí  Neděle Božího Slova 

 23. ledna 2022 

Tato mše svatá byla obětována za farníky. 
      

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE   

   Pokračuje týden modliteb za jednotu křesťanů – do 25. ledna. 
   Pondělí    –    Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

   Úterý        –    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

   Středa      –    Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

   Pátek        –    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

   Neděle     –     4. neděle v mezidobí               
 
 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za + maminku Lenku Štěpánkovou, rod. Štěpánkovu a Součkovu 

  Středa    17:15  -   Za účastníky duchovních cvičení Exodus 90 

  Čtvrtek   17:00  -   A d o r a c e       18:00   Mše svatá v České Mezi                 
  Pátek      17:15  -  Na poděkování za dar víry a za obrácení nevěřících 

  Sobota   16:30  -   Zelená hora:  Na úmysl dárce  
  Neděle     9:00  -   Za farníky  
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnešní sbírka je věnována „na Bibli“, na podporu Biblického díla, které 

pomáhá s překlady Písma sv. v chudých zemích a v národních jazycích. 

 Dnes zahájíme přípravu na první svaté přijímání – zvu děti prvokomunikanty 
a jejich rodiče, v 15:00 v křížové chodbě. 

 V pondělí 24. ledna hned po mši svaté (v 18:00) se opět sejde synodální 
skupinka v křížové chodbě. Zveme i ty, kdo se dosud nezapojili - program je 
asi na hodinu: modlitba za církev a potom diskuse na zvolené téma. 

 Ve středu 26.1. se sejde Svatojánské bratrstvo – modlitba mužů od 18:30. 

 Dětská mše svatá v pátek bude v křížové chodbě, kvůli teplu. Zvu děti na 
dětskou bohoslužbu. 

 V sobotu 29. ledna v 18:00 bude první biblická hodina, budeme rozebírat a 
rozjímat jednotlivé Žalmy. Biblická hodina bude vždy poslední sobotu v měsíci. 

 Chtěl bych moc poprosit mladší ženy a děvčata, zda by se mohly zapojit do 
úklidových skupinek. Potřebovali bychom doplnit počty v některých 
skupinkách – zatím se přihlásila jedna žena.  

 V sobotu 5. února (to je za dva týdny) prosím muže o brigádu na Zelené hoře 
– práce bude dopoledne na dvě hodiny. 
 

 
   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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