
2. neděle velikonoční   

Neděle Božího milosrdenství   

24. dubna 2022 

Tato mše svatá byla obětována na poděkování za 50 let života Miroslava a Ivety 
Chlubnových a za 40 let společného života Jaroslava a Pavly Kabrdových.  

    

                   LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE                                                            

   Pondělí  –  Svátek sv. Marka, evangelisty  
   Pátek     –  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učit. církve, patronky Evropy 

   Neděle   –   3. neděle velikonoční          
 

 

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
  Pondělí   17:15  -  Za + rodiče Pospíchalovy a Dvořákovy  
  Středa    17:15  -   Za Františka a Jarmilu Filipi a jejich rodiče   
  Čtvrtek   17:00  -  A d o r a c e           18:00 – Mše sv. v České Mezi                
  Pátek      17:15  -  Za Václava Kosoura, živou a + rod. Kosourovu a Chvátalovu 

  Sobota   16:30  -  Za rodinu Bencovu a duše v očistci         

  Neděle     9:00  -  Za Marii a Františka Lojkovy, vnučku Irenu, vnuka Jiřího,  
                                         + manžele Francovy, sestru Věru a Janu Lojkovu 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Dnes je pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích – mši svatou v 15 hod bude 

slavit o. Biskup Josef Kajnek. 

 Děkuji Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce minulou neděli na lavice a na na 

dokončení oprav varhan. Vybralo se 39.000,- Kč. Dnešní sbírka je na stejný účel. 

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

 Ve čtvrtek máme kněžskou rekolekci v NMNM – mše svatá je v 8:30. 

 Biblická hodina bude v sobotu v 18:00 hod. 

 Děkanskou sbírku potravin a hygienických potřeb jsme přes drobné potíže 
předali našim přátelům v Chustě. Bylo toho nakonec 8,5 tuny. Děkuji Vám. Sbírka 
bude pokračovat ale spíše formou finanční pomoci. 

 Moc děkujeme za dnešní hudební doprovod liturgie: na viloncello a na kontrabas 
hrály: Oksana Tolmačova a Olena Sanžara, z Doněcké filharmonie Sergeje Prokofjeva. 

 V pondělí 2. května v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David Pithart, 
CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a ochranou vody. 

 Na pěší farní pouť je přihlášeno již 22 osob. Ještě je možné se přihlašovat do 30.4. - 
potom musím potvrdit ubytování v penzionu.  

 Skautům blahopřeji k dnešnímu svátku jejich patrona – sv. Jiří, mučedníka. 

 V pátek bude dětská mše sv. 
 
 

   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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