
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

 Hod Boží velikonoční  

17. dubna 2022 

Tato mše svatá byla obětována za Jaroslava Bělohlávka, Radvana Koseka  
a živou a + rodinu.  

    

                   LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Celý týden je oktáv velikonoční 
   Sobota   –  Památka sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka  
   Neděle   –   2. neděle velikonoční  - Neděle Božího milosrdenství            

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí    9:00   -   Za dvě tety, Rudolfa Grimma, rodiče a duše v očistci 
  Středa    17:15  -   Za Jaroslava Bělohlávka, celou živou a + rodinu  
  Čtvrtek   17:00  -   A d o r a c e                     
  Pátek      17:15  -   Za + rodiče Kotíkovy a Halovy  
  Sobota   16:30  -   Za Jiřího Bidmona        
  Neděle     9:00   -   Na poděkování za 50 let života Miroslava a Ivety  
                                 Chlubnových a za 40 let společného života Jaroslava a  
                                 Pavly Kabrdových 
 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnešní sbírka byla na druhou část nových lavic. Děkuji Vám. 

 Dnes od 15:00 do 16:00 bude otevřená bazilika.  

 Zítra po ranní mši svaté odjíždíme na Ukrajinu – v Chustu předáme 
humanitární pomoc, která se posbírala ve farnostech našeho děkanství 

– celkem je to asi 6 tun: 320 banánových krabic. Děkuji také za finanční 
dary na dopravu i na další zásilku, která bude zřejmě nutná. 

 Kdo by se chtěl připojit k pěší farní pouti, zastavte se prosím za mnou: 
pouť se uskuteční od 8. do 11. srpna. Půjdeme pěšky ze Skoků do 
Chlumu u sv. Máří (potom Waldsassen). Ubytování máme zajištěné v 
penzionu v Nečtinách a jedeme vlastním autobusem. 

 V podobném termínu: od 9. do 14. srpna bude celostátní setkání 
mládeže ve Hradci Králové. Doporučuji a zvu mládež, aby se přihlásila, 

kdo bude přihlášený, může se za mnou zastavit. 

 Mládež se také může přihlašovat na 24. expedici – letos do Srbska a 
Kosova – od 18. do 23.7. 

 Cyklopouť Velehrad: 18. - 20.8. Ubytování v poutním domě Stojanov. 
 

   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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